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Duni la lasta duonmonato
La Delegitoj de U. E. A. ricevis 

ĉiujn bezonatojn dokumentojn kaj ins

trukcioj por sia agado dum 1911. Oni 

tuj repagu sian kotizajon !

Oni de nun vigle laboradas por la 
antaŭpreparoj de la 7-a Kongreso de 

Esperanto kaj de la 2-a Kongreso de 

U. E. A. en Antverpeno.

PRI LA VIVO
DE NIA LINGVO

Parolado ĉe la la Kongreso de U. E. A.
en Augsburg

Tute aparte staras la historio de 

Esperantismo ekster la ĝenerala his

torio de mondlingvo tia, kian ĝin

komprenas kelkaj scienculoj.

De post 1887 tiu generala historio

de mondlingvo multege dependis de 

Esperantismo, sed Esperantismo tute 

ne dependis de ĝi. Eĉ pri la ekzisto 

de Volapŭk Dro Zamenhof nesciis, 

kiam li aperigis Esperanton. Ne el la

historio de Fantaziaj sistemoj li ĉerpis 

la principojn kaj la spiriton de nia

lingvo, sed el sia propra penso, kiu, 

same kiel la penso de ceteraj geniuloj, 

klare resumis en si la senton kaj Ia 

nekonscian sperton de Fhomoj. Poste 

multaj imitis lian lingvon, kaj nun 

ankoraŭ nenio estas pli facila ol fa

rigi eltrovinto de « nova sistemo » 

per iometa aliformigo kaj aranĝetado

de Esperanto.

Belaj vortoj kaj reguloj pri la 

« veraj principoj de internacia lingvo » 

k. t. p. ĉio simila nun venas post la 

apero de Esperanto. Publikigis teorioj 

pri internacia lingvo kun sajne ĉiam 

eterne ekzistintaj principoj, kiuj vere 

nur devenas de nia lingvo kaj de ĝia 

propra kreskado, (.iuokaze tre bone 

estas, ke Esperanto tiel efike instruis 

la scienculojn; sed ankaii estas t re utile 

rimarki kiom multe ricevis el Espe

ranto la teoria historio de mond

lingvo, dum el liu historio nenion 

ricevis nia lingvo mem.

El tiu ĉi konstato aperas, ke nun 

ekzistas vere du fakoj pri lingvo in

ternacia : unu fako, ĉe kiu oni studas 

teorie, diskutas malnovajn sistemojn 

aŭ proponas novajn. Jam de la tempo 

de L^eihnitz dauras tiu laboro kaj 

daŭros kredeble ankoraŭ tre longe, 

Ĝi sajnas alloga studado, sed havas 

neniun praktikan rezultaton, ĉar mal

konas ĝi la vivon kaj ĉiam restadas 

artefarema, teoria kaj kontraŭ na

tura.

La dua fako estas : Esperantismo, 

Ĉe tiu fako nenion diskutas aŭ pro

ponas homoj, sed ili uzas kaj amas 

jam  lute viviĝintan lingvon. Tiel jun- 

sanga kaj memspirita estas ĉi tiu 

lingvo, ke al si ĝi ligas siajn uzantojn 

per sento tre forta kaj havigas al si, 

per sia strange potenca influo kva

zan specialan popolon internacian 

Tion ja konfesis eĉ fama germansvisa 

idisto skribante antaŭ nelonge en iu 

jurnalo, ke Esperanto farigis « la na

tura linguo de unu speciala sekto» 

dum Ido restas proponata al la 

mondo kiel o science farita kaj regu

lota helplingvo».
*

Sajnas ke pri tio ĉi ni plene kon

sentas: Inuflanke jam  «natura» kaj 

multuzata linguo havanta sian pro

pran vivon, sian poezion kaj sian — 

kiel al ĉiu lingvo necesan — patrujon 

en la koroj de popolo da samideanoj.

Aliflanke umi nii mullai « se.ienpp re

gulota) » lingvaj sistemoj, proponataj

al la mondo, sen vera uzado, sen

vivo, sen literaturo, kaj senĉese

« laŭdecide » aliformigotaj.

Unuflanke '.fakto kaj uiuo, aliflanke: 

proponoj kaj malnatura. Esperan

tistoj, ni restu en nia fako ; en ambaŭ 

ni ne povas utile vivi. Al neniu ni 

Suldas ion krom al Zamenhof kaj al 

la esperantistoj vivintaj antaŭ ni 

mem. Al scienculoj kaj malkonten

tuloj de la alia fako ni respekte kaj 

senbatale salutu kaj sincere danku 

pro ilia Ire interesa laboro kaj ĉefe 

pro la grandega servo kiun iuj el ili 

faris al ni, donante tute senpage per 

la fondo de idistaj societoj, la plej 

efikan laksilon por purigi nian mo

vadon, je preskaŭ ĉiuj diskutuloj kaj 

nekomprenantoj.

Per nia juna originala literaturo, 

per nia internacia vivado, nun tiel 

forte kreskanta dank’al U. E. A., kaj 

per la ĉie sentata influo de rintcrna 

ideo de Esperantismo, nia lingvo po

sedas propran vivon kaj patrujon, 

forprenante nek la vivon nek la pa

trujon de Fama taj naciaj lingvoj.

En tio kuŝas la propra nobleco de 

Esperantismo, ke ĝi alportis al ho

maro ion novan kaj belan, tamen sen 

detruo de io ajn ekzistanta. Por kiom 

da mondaj progresoj okazis male kaj

terure!

Jam ne povas nin kritiki plu poetoj 

kaj artistoj pro sia malsato al kontraŭ- 

natureco k;ij malpoezio. Similan

malsaton ankaŭ ni sentas kaj tian 

artistan kritikon ni tutkore aligas 

kontraŭ tiuj, kiuj ĝin meritas. Kun 

ili neniam oni konfuzu n in !

* *

Vivanta lingvo meritas esti bone 

lernata. Al homoj, kiuj simple 

deziras ĝin uzi por tiu au alia prak

tika celeto, sufiĉas eble skribi aŭ pa

roli nian lingvon en klara maniero, 

eĉ ne tute korekta. Sed al homoj, 

kiuj amas nian lingvon kaj ekkom

prenas ĝianJnternan spiriton, tio ne 

sufiĉu. Ili devas studi pli profunde, 

legi niajn bonajn aŭtorojn, atingi la 

«kernon» de nia lingvo, trovi la se

kreton de ĝia ĉarmo kaj stilo. Post 

tia legado kaj post iom da improvi

zita ekzercado, ili kutimigas baldaŭ 

ankaŭ pensi rekte en Esperanto kaj 

konsideri la lingvon en si mem, ne 

plu tradukante en ĝin la nacilingvan 

esprimon de sia penso. Bone vivas 

nia lingvo per si mem; liai estas 

preskaŭ ĉiam malutile serĉi Irafan es

primon per tradukado. Sendube Es

peranto, kiel la ceteraj lingvoj, rice

vas influon de siaj naciaj najbaroj,

ĉefe en sia materiala kaj tehnika vor

taro. Sed la plej forta influo — kaj la 

plej bona — venas ĉiam de sia pro

pra spirito. Inter niaj aŭloroj, la plej 

satataj sti listoj estas ja  liuj, kiuj plej 

bone ĝin komprenas.

Ni ĉiam riskas erari en kompreno 

aii esprimo, se ni lasas nian nacian 

lingvon ĉiuiriomente influi nin. Se 

ni parolus iun alian artefaritan sis-

ĉar en tiaj sistemoj regas la vortaroj. 

Sed ĝuste pro- tio neniu sistemo tia 

sukcesis, ĉar lingvo ne povas vivi el 

vojsignoj, kiuj neniam precize egal- 

senciĝas de unu nacio al alia.

Se ni volas koni la uzadon de iuj 

vortoj, kiel ekzemple» profesoro » aii 

« studento » ni devas serĉi ĝin en nia 

literaturo mem kuj ne en la uzado de 

similsona vorto en nia nacia lingvo- 

France la vorto « professeur » povas 

ofte simple signifi «instruanto pri iu 

afero ». Angle la vorto « sludent » 

eslas uzata por iu ajn persono, kiu 

studas ion, kaj oni povas ekzemple 

havi por Esperanto-kurso en Anglujo 

diversaĝajn « sludents » 8-jarajn gis 

80-jaraj.

Dume, en kelkaj landoj oni povas 

esti laŭleĝe punata se oni uzas la ti

tolon « Professori) ne estante rajtigita 

stata instruanto en universitato; kaj 

al germano la vorto « Studenl » tuj 

elvokas la bildon de juna viro kun 

kolora ĉapeto, longan pipon en la 

buŝo kjij glasegon da biero en la 

mano.

Kiam esperantisto uzas la vorton 

« profesoro» aii « studento », li ne 

devas pensi pri «studenl» aii « pro

fesso- », ĉar tiel li donus al la espe

rantaj vortoj ofte neĝustan sencon. 

Li devas scii per la ĝisnuna espe

ranta uzado de tiuj vortoj, ke pro

fesoro estas supera aŭ specialista 

instruanto sed ne necese stata ofi

cisto, kaj ke studento estas ofte tre 

malsama je studanto aŭ lernanto.

Same malbone estas skribi « fari 

konferencon », ĉar france oni diras 

« faire une conference ». Laŭ la uzado, 

«konferenco» signifas en Esperanto 

ian kunvenon aŭ interparoladon por 

atingi decidon aŭ interkonsenton. Uzi 

la vorton en speciala franca senco 

estas preskaŭ same malbone kiel diri 

ekzemple « atendi kunvenon » ansta

taŭ «ĉeesti kunvenon», ĉar la angla 

vorto « attend » signifas ĉeesti.

Ne sufiĉas, ke radiko estas iom in

ternacia, por ke ni povu ĝin uzi kun 

in ajn senco en nia lingvo. La uzado 

generale donis al tiaj vortoj sufiĉe 

vastan sed tamen ankaŭ sufiĉe pre

cizan sencon, kiun oni konu antaŭ ol 

uzi la vorton. Nia lingvo ne staras 

bazite nur sur malgranda seka fun

damento da reguloj kaj vortoj sed 

sur la tuta tradicio, de la ĝisnuna vi

vado, kiu — kvankam nelonga — 

estas jam  plej interesa kaj poeziplena.

Antaŭ ol studadi novajn vortarojn 

aŭ mem proponi novajn esprimojn, 

ni unue bone konu tion, kion ni 

jam  havas. Kiam ni plene konas tiun

trezoron, nur tiam ni eble rajtas nin 

interesi pri novajoj, kaj ni plej ofte 

fine konstatas, ke ili estas ne tre ne

cesaj kaj eĉ kelkafoje malutilaj, se 

ili malsimpligas nian lingvon.

Kiom da ĉarmo kuŝas en la diafana 

klareco de nia simpla lingvo kaj en 

tiuj verkoj de rutulaj jaroj, kiam ek

zistis ankoraŭ nur kelkaj centoj da 

radikoj! Eĉ kiam ni ne havis jani la
- A -  ----------i  t r u i  -  c.« ■ a  v i  -

el niaj amataj autoroj, gui poezian 

priskribon pri hejmenreveno de 

1’« herbotranĉistoj » el taga laboro. 

Forte impresas la leganton la bildo de 

liuj viroj kantante macantaj hejmen 

inter la orbrilaj kampoj, kiujn glora 

subiranta suno jam  flamruĝe lumigas. 

Ofte Sajnis al mi ke la ĉarma nai

veco de tia vorto kiel « herbolran- 

ĉisto» donis al tia prozajo pli da 

plaĉo poezia ol povis doni al iu ĝis

nuna verkajo la peza plenigado de 

1’teksto per novaj sciencaj radikoj au 

sufiksoj.

Sciencistoj havas plenan liberecon 

por ĉiam pligrandigi kaj precizigi sian 

specialan terminaron cn nia lingvo.

Sed ni ne konfuzu la sciencan 

lingvon kun la komuna. Per nia ko- 

munaĉintaga literaturo lalingve vivas 

multe pli ol per sciencaj verkajoj. En 

tiu ĉi komuna lingvo regas la propra 

spirito de Esperanto kaj ĝia ĉarmo. 

La harmonia flueco de 1’esperanta 

stilo neŝatas artefaritajn ennietajojn. 

Sen ili, ĝi tiel bele nun floras, ke la 

libera evolucio de nia lingvo kon

dukos nin al ĉiam pli forla ŝato je 

simpleco kaj pli rapida forgesado de 

la malsimplaj kaj malnaturaj ver

kajoj.

La vivantecon kaj belecon de Espe

ranto nenio pli bone montras ol la 

influo de korsentoj en ĝia evolucio. 

Tiun ĉi vivantan fundamenton de la 

lingvo, ĝian tradicion kaj spiriton, la 

esperantistoj devas ĉiam pli bone 

koni. Ĝin konigi, pri ĝi studigi kaj 

instrui, jen estas la tasko, kiun celis 

entrepreni la fondintoj de la Inter

nacia Instituto de Esperanto kreante 

tiun novan organizajon en Esperan

tujo. Same kiel U. E. A., la Instituto 

laboras por la realigo de Hiberna 

ideo de esperantismo kaj ankaŭ 

same ĝi agas per praktikaj rimedoj. 

Tiun altan idealon U. E. A. celadas 

faciligante la uzadon kaj tujan uti

ligon de nia lingvo; la saman altan 

idealon celadas la Instituto favorante 

profundan studadon de nia lingva 

tradicio. Unu la alian helpas sin am

bai! laboradoj por uzigi kaj amigi 

nian lingvon; ĉar ju  pli enigos en la 

homan vivon kaj en la homan koron 

la uzado kaj la amo je Esperanto, des 

pli facile ĉirkaŭradiados la bonfa

ranta influo, kiun nepre entenas en 

si nia kara lingvo.

La esperantistoj ne ĉesu propa

gandi per siaj naciaj societoj. Tiu la

borado preparas la vojon al stata 

akcepto kaj lerneja instruado de Es

peranto. Multigu nacilingvaj parola

doj, kursoj, ekzamenoj k. t. p. por

ke haidan la Atatoj mem ĉion ĉi faru 

kaj danke povu mem instrui nian 

lingvon flanke de la nacia, laŭ la 

vojo por ili preparita de niaj tiam 

malaperintaj propagandaj societoj. 

Sed la esperantistoj samtempe ankan 

efike agadu per U. E. A., Instituto 

kaj similaj internaj laborcentroj por 

vere realigi Esperantujon, lli me

moru ke pri esperanton ^ uzanta

I a K i  n u i '  « / •  n n o

ili jam povas vidi esperanton 

uzantan mondeton.

Vane predikus apostoloj pri ia re

vata Regno de Homoj, se lian regnon 

ne ekkonstruus jam kelkaj homoj sur
%  v

tiu ĉi tero.

Nun ne kontentigas la mondo per 

proponoj; faktojn ĝi volas. Ni do 

daŭrigu konstruadi kaj ĉiam pli vas

tigi nian esperantc-mondeton kvazaŭ 

idealan kaj vivantan modelon por la 

estonta tutmondo. Ni ĝin kreskigu 

bela kaj simpla, radianta je libereco 

labora, ĉarmeco paciga kaj juneco 

poezia.

En tiu ĉi mondeto nia, jam  havi

gis Esperanto feliĉon aŭ utilon al 

homoj t iuspecaj. En ĉiu lando sur la 

tero, jam  troviĝas iu mizera liomo, 

iu multzorga laboranto, iu malfeliĉa 

blindulo aii eĉ iu potenca profesiulo, 

kiu ricevis en Esperantujo helpon, 

rimedon, ĝojon, idealon. Kion ni 

havas, tion ni kreskigu por aliaj, kaj 

hodiaii kun nia amata inspirinto Za

menhof, ni konfesu nian ĝojon vi

dante, ke ĉiutage pligrandigas kaj 

floras tiu ĉi nia mondeto, ĝis kiam, 

post tre longa lempo, ĝi mem farigos 

la plena tutmondo.

Edmond PRIVAT.

SOCIA VIVO

k; o  Ni e f ^ c o
La Manioko

Lii manioko estas duonarbetajo, aparte

nanta al la familio de 1’Eŭforbiaceoj kaj 
vegetanta en tropiklandoj. Oni kulturigas 

ĝin en tuta Rrazilujo, kie ĝi donas bonan 

rezultaton, precipe sur tero ne malseka 

kaj sinkigita. La plantado okazas de sep
tembro,-decembro per plantetoj detran- 

ĉitaj de unujaraj trunketoj Imponantaj, 

kaj la malurinado dauras Iau la peco I -i-1S 

monatojn.

Ekzistas du Cefaj maniokspecoj, malso

vâ  kaj sovaga havantaj multajn subs

pecojn, kies radikoj servas al Ia nutrado, 
sed tiuj de Ia sovaga nur por dombestoj 

kutimigitaj je ĝi; kontraŭe tiuj de Ia mal
sovagaj kuiritaj cn salakvo poste frititaj en 

graso aŭ nur kuiritaj, donas nutran kaj 

bongustan nutrajon por la homoj.

La manioko estas daŭra kreskajo, ha

vanta 2-4 metrojn de alteco, ĝia radiko 

longigas je 30-80cin. kaj havas blankan aŭ 
brunan epidermon,sed blankan internejon. 

La trunketo kavas forkstarajn brancojn 

kies foliaro densigas supre. La folioj estas 

longtrunketaj, enfcndaj kaj supre pli ver. 

daj ol malsupre. Gi floras berarforme, la 

ovformaj fruktoj estas longaj unu colon 
kaj enhavas grizajn semojn.

La manioko prezentas unu cl la plej va

loraj nutrajoj de ta brazila popolo ; sur 

neniu manĝotablo mankas maniokfaruno 
por aldoni al la mangajoj, kaj en multe «la 

regionoj estas sarko, I. e. bovajo, salita kaj 

sekigita de la suno, kune kun maniokfaruno 
la Cefa mangano, kaj antaŭ Cio, la ĉi-tiea 
nacia mangajo konsistas cl intermiksado 

de sarko, faboj kaj maniokfaruno. Nur en 

la stato Rio Grande de Sui la tiujara kon. 
sumo de maniokfaruno sumas 30.000.000 

kilogr., ne konsiderante tiun senperan de 

la freŝaj radikoj. Ĉiuj plantistoj, havantaj

grandajn plantejojn, posedas apartan kons
truajon, nomatan atalono, kie ili fabrikas 

farunon el la freŝaj maniokradikoj dum la 
monatoj aprilo-aŭgusto. Tuj kiam la radi

koj estas eltiritaj, oni veturigas ilin stu
dindaj veturilejoj, kiujn fortiras tri 
hovjungaĵoj, al Ia atafono, lavas ilin kaj 

deskrapas pertranĉilo la epidermojn : tiam 

la blankaj radikoj estas disraspataj de 
denta cilindro, movata de muelilo, kiun 

unu aŭ du bovoj kun okulfermoj turnas. 
La kacon oni elpremegas per ŝraŭbpremilo, 

sub kiu defluas Ia suko en konservujon, 

kie iom da amelo, liberigita de la premego 
surfundigas. La premkuko estas malgran-
sliitfthl « li. ■'"‘■•fi1 "  * ' * ■*--/.■ .
ambaa movataj de la muelilo. La kribri- 
tajo estas ŝutatacn paton feran aŭ kupran, 

enmasonita kaj kovrita, sub kiu estas 

ĉiama fajro. Ligna ŝovelilo, movata de la 

muelilo, turnigas sammezure en la pato, 

por ke la grajnetoj ne kungluigo tamen la 
rostado (levas esti nur malforta, tial la no

tisto malplenigas baldaŭ la paton, plenigas 

gin denove kaj kribras Ia rostitajon. Tia

maniere la laboro estas sencese daŭrigata. 
La rostitajo kribrita prezentas la maniok

farunon, sed la bulaja restajo en la kri

brilo servas nur por furaĝo.

Rona maniokfaruno estas seka, blanka 

kaj grajnetaja, havas bonegan guston kaj 

ne difektigas en sekaj tenejoj. La komerco 
diferencigas ordinaran, bonan kaj specia

lan komercadon, kio nenioi dependas de la 

radikoj, sed preeipe de la deskrapado, el- 
premegado kaj rostado.

La amelo estas ree lavata de akvo, seki

gita ĝi prezentas aroruton kaj superas eĉ 
la rtzamelon por rigidiki tolajon. Saguo 

aŭ tapioko estas fabrikata, Antante malse

kan amelon en kribrilon, kiun oni movas 

damage kaj sammezure super malforta hej
tado.

Bona maniokfaruno brogita de buljono 

anstatauigas ne nur saguon, sed gi havas 
ankaŭ pli bonan guston ol lasta. Enmiksita 

cn lakton bolantan, maniokfaruno donas 

kaĉon, kiun infanetoj volonte mangas kaj 

kun tio bone prosperas, kaj enŝutote per 

iom da sukero, tiu-ĉi mangajo farigas fran
dajo, salata de malgranduloj kaj granduloj.

Koncerne la eksporto, Rio Grande de 
Sui estas per pli ol 50.000.000 kilogr. Ia 

ĉefa liveranto por Brazilujo, sed ankaŭ 

por Uruguajo knj Argentino. 100 kilog. 

da speciala maniokfaruno kostas tie ĉi
IO Sm., bona amelo la duoblon, pli 

malpli, ĉar la prezoj Sangigas olte.

kiuokaze tiuj ĉi produktajoj meritas 

plenan atenton en Ia eksterlando, ne nur 

pro sia granda nutravaloro kaj diversa 

uzebleco, sed ankaŭ pro sia malkareco; 

tial nii estas preta poste transsendi speci, 

menojn de .'{00 gramoj al la interesatoj, 
kiuj sendas al mi 42 Sd. (ĉu internan res

pondadon, Cu ĉekon), sumo de la tiea ĉi 
transsenda pago, je kio rai ankoraŭ rimar

kas, ke la brazila posto ne ekspedas spe

cimenon al la eksterlando, pezantan pli ol 

350 gramojn.
Timeme* (Del. en Sao Leopoldo, 

Bio Grande de Sui)

G E O G R A F IO

Tra la Niagara akvorapido 
en motorboato.

Preter la Niagara akvofalo, inter gi kaj 
la urbeto Lcwiston estas parto de la rivero 

eble Ia plej dangerplena en la tuta mondo. 

La akvo, sajne trankvila post sia saltego, 

apenaŭ movas. Sed subite, la rivero pli- 
mallargiĝas, kaj Ia akvo amasigas, kovrigas 

per ŝaŭmo, formas grandajn ondojn kiuj 
aperas ĉie; estas haoso de tondranta akvo. 

Post kelke da spaco estas la Turnakvo, 
forta, kie stipoj estas tirilaj subon kiel paj

leroj. Poste estas alia spaco de kureganta 

akvo. En multaj lokoj oni povas vidi ŝto- 
ncgojn kiel ombrojn tra la verda akvo. La 

rivero plilargigas kaj kvietigas ĉe Lewiston, 

malproksima do la akvofalo ĉirkaŭ dek 
kilometroj.

Tra tiu ĉi terura akvofluo kelkaj homoj 

estas veturintaj per bareloj speciale kons

truitaj, k. t. p. Nur malmultaj cl tiuj ĉj 
finis la voj ago n vivaj. En 1864 tri viroj 

faris la unue konatan vojaĝon tra la akvo

rapido cn Ia ŝipeto « Maid of the Mist », ta 

unua de tiu nomo kiu voj agadis sub la 
akvofalo. Ili havis teruran vojaĝon. La 

ondoj preskaŭ detruis la sipon, sed ili suk

cesis. En 1S83 kapitano Matco Webb 
provis nagi tra la akvorapido kaj 'perdis la 

vivon. Sro. Graham trairis kvin fojojn en 
barelo, kaj nagis unufojon sukcese pe 

vivkonserviloj. Aliaj iris per boatoj, barei* 
loj, k. t. p., kelkaj vivis, aliaj mortis. Unu 

virino supreniris la akvofalon en barelo. Si 

sola faris gui kun Sukceso. Si nun vendas 
kuriozulojn Ce la urbo Niagara Falis, apud 

la akvofalo.



★ ESPERANTO *

Estis anoncite ke alia persono provos
trairi la dangeran akvon per motorboato,

longa nur 5 1/2 metrojn. Tiu ci persono 
estas Dano nomita Klaus Larsen, ĉirkaŭ 

kvardekjara, kiu unue farigis maristo kiam 

dekdujaraj. Li estis vojagi nta per boa
tetoj ciujn dangerajn lokojn sur la tuta 

mondo, kaj sekve sciis ĉion pri direktado 

de boato en dangera akvo.

Je la difinita horo, tramo rezervita al 
jurnalisto — sur kiu estis la skribanto de 

tiu ĉi rakonto — komencis la veturon, por 

sekvi la kuragulon. (ii atendis ĝis la kvara, 
sed oni diris ke la kanadaj autoritatoj de

tenas lin. Tial la rezervita tramo reiris al 

la urbo. Estis nevere ke li estis detenita, 

lia motoro difektigis kaj li ne intencis fari 
la vojaĝon tiun tagon. Oni riparis la mo

toron, kaj por ke li ne malkontentigu la 

milojn da rigardantoj sur ambaŭ flankoj 

de la rivero li subite decidis iri kaj ensal
tinte en la boaton, gin direktis al la mezo 

de la terura akvo. Ĝi estis preskaŭ nevi

debla en la malkvietega akvo. Kiam ĝi 

atingisla «Grandan Ondon'» kiun ebie reme
moras la vizitintoj al la Akvofalo, la boato 

elsaltis el la akvo ses metrojn. I-i frapis 

tiel laute la akvon ke oni povis alidi la 

sonon spite de la bruego de la rivero.
Li eliris el la akvorapido kaj alproksi

migis al la Turnakvo mem. Li sin direktis 

apud la usona Hanko dela rivero, kaj evitis 

la Turnakvon. Tiam la motoro rifuzis plu 

turnigi, kaj Larsen estis senpova. La boato 

eniris la alian malkvietan akvon la postajon 
de la boato antaŭe, kaj renversigis. Tamen 

ĝi ree rektigis, kaj dalirigis la vojagon. 

Kelkfoje ĝi angigis al la riverbordo, sed 

sin liberiginte gi daŭrigis. Apud Le\viston 

la boato aliris al la bordo kaj Larsen eliris, 

kaj iris al Lewiston trame, kien li alvenis 

unu horon post la komenco.
Oni antaue diris ke ne estas eble direkti 

boaton en la akvorapido. Larsen diris ke
i i  U i i  c i v i l a  ic i  u  i '  w i  i  u  "

de la boato — eĉ en la plej tumultaj lokoj. 
Li diris poste, « (ii estis pli malbona ol mi 

antaŭe pensis; mi kredas ke mia sukceso 

estas pli pro bonsorto ol io alian. »

Oni oferis premion de Sra. 2,000 por mo

torboata kurso tra la akvorapido, kaj du

dekdu personoj anoncis ke ili provos. 
Poste ĉiuj escepte Larsen eligis kaj oni 

sekve maloferis la premion. Tamen Larsen 

anoncis sian intencon fari gin sen la pre

mio. Li volas konstrui alian boaton pli 

bonan kaj post jaro fari la vojagon ree.
R u s s e l l  R. Johnston, (Del. Rulfalo)

K O N G R E S O J  6t F E S T O J

X» Internacia Kongreso de Geografio

Jam eliris la unua cirkulero pii ĉi liu 

Kongreso, kiu okazos en Romo la 1 5 - 2 2  ok
tobro 1 9 1 1 .Gi entenas generalajn informojn, 

kaj la nomaron de la organiza komitato.

La kotizaĵo estas IO •&. I-a fakoj de ia 
Kongreso estas jenaj : Matematika Geo

grafio, Fizika G., Riogeografio, Antropo
geografio kaj Etnografio, Ekonomia G., 

Koregrafio, Historia g. koj historio de la 

(i. Metodologio kaj instruado.
Oficialaj lingvoj estas la itala, franca, 

angla kaj germana ; en la malferma kaj 

ferma kunsidoj estas allasita kiu ajn lingvo 

kondiĉe kej la oratoro prezentu resumon 

ne pli ol itnupagan en unu el la oficialaj 

lingvoj por la protokolo.
Povas esti representataj : la registaroj ; 

la publikaj oficejoj havantaj geografian 

karakteron ; la institutoj kaj la societoj 

havantaj geografian aŭ similan karakteron; 

la Universitatoj kaj aliaj superaj institutoj 

en kiuj oni instruas geografion.
Estas invititaj ĉiuj esploristoj, geogra

fiistoj kaj studemuloj de geografiaj 

sciencoj.
Estos arangitaj kelkaj eskursoj, kies unu 

arkeologia al la cirkaŭjoj de Roino kaj 

unu al la Romaj Kasteloj (Laciaj aŭ Alba

naj Montetoj). La edzino kaj gefamilianoj 

de la Kongresontoj estos kunigitaj mem

broj kiuj pagas nur 5 $■

A. T e l l i m  (Del. Rologna).

A E R V E T U R A D O

Aviado kaj mono

Ĉu oni scias kiom da mono eslis donita 

al la aviadistoj, de la momento kiam oka

zas aviadaj konkursoj? Laŭ lasta statistiko, 

tiu sumo atingas 1.425.298 §. datinda sumo, 

al kiu devas esti aldonataj la apartaj pa

goj postulataj de la iom famaj aviadistoj 

por elmontrado, sendepende de la rekom

pencoj ĉe la konkursoj.
Laŭ la aviadistoj, jen la plej grandaj su

raoj gajnitaj : Paulham kiu faris le voja
gon Londono-Manĉester, I <54.104 $ ; Mo

rane, kin jus havis gravan akcidenton, 

105.960 & ; Latham, 104.864 &; Rougier, 

104.fi*K) & ; Chavez, la superflugado de Al

poj, 97.854 & ; \Vhite, 70.200 &; Leblanc, 

65.(500 & ; Farman, 46.780 &. Kvardek-ses 

aliaj ricevis pli ol 4.000 §, kaj dek pli ol 

2.000 Sni. Multaj nenion ricevis, seii... 
rompis multajn aparatojn. Kelkaj el la su

pre nomitaj aviadistoj forlasis la flugarton, 

kaj sin dedicas, ĉu al konstruado (Far

man), ĉu al pilot-edukado (Leblanc). Aliaj 
forlasis la kampon (Rougier, Paulham). 

Bleriot, la konstruisto de la nun lici fama 

monoplano, ricevis la modestan sumon da 

16.800 Sm. ĉe konkursoj.
La publiko, vidante tiajn ciferojn, ten

dencas kredi, ke tia rapida ki n ringo, va

loras kejkajn riskojn. Oni tamen ne forgesu, 
ke ne parolante pri la multaj moiiodon- 

geroj, la nerva streĉigo, k. t. p. la gojn- 

fiancoj ne estas tiel grandaj kaj ĉiuokaze 

la elspezoj tre altaj. Kiu aviadisto ne rom
pis plurajn aparatojn antaŭ ol sukcesi ? 

Plie oni devas kalkuli la elspezojn por la 

prizorgo de la masino, la mekanikistoj, 

k. t. p. ĉion enkalkulante la profitoj estas 

ne supermezure grandaj. Dum ankoraŭ 

kelke da lempo oni povos konsili la avia

dan metion nur al homoj sufiĉe bone pro- 
cizataj je privata mono, braveco, pacienco 

kaj sentimo antaŭ la morto.

V. L.

MONDLITERATURO

La morto de granda pola poetino :

Marya Konopnicka

êlparolebla doloro ekfrapis la polan 
popolon, ĉar mortis gia plej granda nun

tempa poetino, ftia foriro ekskuis la polan 

socion gis profunda koro. Sur la kampoj 
flugas la malgoja plendo pri ŝia morto. Jen 

mortis ŝi, ŝi gloro de pola popolo, ŝi, kiu 

brilis sur pola parnaso kiel stelo de la 

unuavica brilego. Si estis kiel liuto, sur kiu 
la spirito de Ia popolo ludis la kanton de 

l amo kaj espero. Sian brilegan agadon ŝi 

kronis per la adiaua kanto « Van Baker 

w Rrazvlii » (Sinjor’ Baker en Rrazilujo), 

en kiun ŝi enmetis la trezorojn de famo, 

sento, fantazio kaj poeta inspiro. En Tom
bro de la polaj tagoj ŝi estis lumo, kiu 

heligis la vojojn de 1’spirito, montris la su
najn tagojn de 1’estonteco, portis esperon 
kaj revivigon.

Mario Konopnicka naskigis en j. 1846 en 

Sieraiatkfoj. Frue mortis al ŝi la patrino; 
ŝi edukigis kun la pli maljuna fratino 

kaj kun pli junaj gefratoj sub la zorgo de 

la patro, kiu malgraŭ multaj priokupoj 

klopodis pri la edukado de la amata fi

lino. Pri tiu periodo, kiam ŝia spirito for

migis kaj fortigis, parolas la aŭlorino 
mem.

a Mi lernis tiam ami Kriston, kiel Ami
kon de la malgejaj kaj subpremitaj ho- 

moj, kiel la potencon de 1'idealo, elpelan

tan ĉiutagecon de la vivo el Ia spirito de 
la templo, kiel la bonecon kaj amon senfi

nan, karesan tan la malgrandajn kaj mal-
J  » »r  . . , ,  -----

Dion Kreinton donis al mi la patro koni el 

la Davida Psalmaro. La bildoj de 1’foiio, 
minaco, justeco kaj tutpolenco enfalis pro

funde en mian spiriton kaj koron ». Ekko

ninte Riblion, psalmaron kaj studojn de 

Kochanowski, la plej grandan poeton an

taŭ Mickic\viz, Sto\vacki kaj Krasinski, 
ŝi konigis al si Ia spiriton de Broctinski 

kaj Mickie\viz. Belan ekzemplon donis al 
ŝi la patro mem.

Tia vojo de 1'edukado efikis la grande

gan viglecon de 1’spirito de la virgulinê. 
La doman edukadon ŝi finis en Ja edukejo 
Varsovia de K. F. Sakramentanlnoj. Reve

ninte el la monahejo, ŝi edzinigis kun S-ro 
Konopnicki kaj kun li ŝi translogigis al lia 

familia vilageto, Bronovo, apud Leczyca. 

Tie, en Bronovo, ŝi estis mastrino de la 

suliĉe granda bieno de Ia viro, akceptadis 

gastaron. Do la vivo malnovpola bolis tute 

en tiu bieno. Sed tie ŝi ne povis alkutimigi 
al la novaj kondiĉoj. ftia animo, ensorbita 

per la pli grandaj pensoj, eldirigis ella ka

tenoj de Ia generala prozo de la ĉiutaga 
vivo kaj forportis Sin al la reva mondo. 

Momente ŝi pacigis pro la patrinaj devoj, 

sed baldaŭ komencis Urigi al Ja akirado 
de la sekretoj de fscienco kaj belo.

Pro la malbonfarto ŝi forveturis en 
j. 1875 al la kuracloko Szczavvnica. La vi

dajo de la montoj unuafoje viditaj, fruk

tigis sian imagon tiel, ke baldaŭ ŝi Jetis sin

la paperon la unuajn skribejojn, kiuj ape
radis en « Spikoj ,> (Ktosv), Ja tiama plej 
legita semajna gazeto pola : la interesigo 

kaj bontrovo al ŝi konfesitaj, instigis Ja 
poetinon al la pluaj provoj.

ftia spirito posedis jam Ia gustan prepa

radon. En siaj diskutoj ŝi alvenis al la kono 
de la esenco de fpolitikaj aferoj kaj kris- 

talizigo de siaj komprenoj en la firmajn 

formulojn. La spirilo de lo tempo koj Ia 

post 1868 regintaj torentoj politikaj farigis 

Sin varma anino de la demokrataj ideoj, al 

kiuj ŝi ĝis morto restis fidela, kiel neven

kebla batalfino dela progreso, helpantino 

al la malgrandoj kaj elheredigitaj.

Translokante pio edukado de Tinfanoj 
al Varsovio, ŝi trovis en la nov;) ĉirkaŭan- 
taro la okazon dediĉi sin al la grava leg

ado, kiu donis al ŝi la fundamentojn de la 

scienco, kiu rebrilis en Siaj poezioj kaj 

inspiroj. La kritiko ekkonis, ke al la lite
raturo kreskis talento je neĉiutaga me

zuro, kaj kvankam oni riproĉis al ŝi la ten

dencon en la arto kaj enportadon al gia 

regiono la dezirojn de la nocio, oni ne 
ekkonis la grandajn belajojn de la pocta 

formo. La profunda, sincera kompato por 

la homa doloro, humiligi» eĉ Ja kontraktu - 

lojn de la demokrataj kaj progresaj de
ziroj.

Tiamaniere ŝi pasigis J4 jarojn en la 
malrapida akirado de la literatura famo 

en Varsovio, fti laboris ĉiam pli per hi 
plumo, fti skribadis kroni poezioj novelojn, 

literaturajn, skizojn, sociajn artikolojn, 
kaj eĉ en 188r>-lX86 ŝi redaktis ia de Le- 

wental fonditan « S\vit», unu el la plej bo

naj gazetoj por Ia virinoj.

La vigla kaj moveca agado de Konopni

cka faris ĉiam pli grandan influon de siaj 

volio kaj famo kaj tiris sur ŝin la perseku

tadon de la registaro. Tio estis en la pe

riodo de la plej granda premo de la pre

sita vorto, dum regado de Hurko kaj 

Junkulio- En 1890 laŭ ordono de la registaro 
ŝi devis forlasi Varsovion. Sekve £i multe 

vojaĝodis eksterlande!), kio grandege Sin 

influis koncerne la poetemecon. Ŝi lo£is 

vice en Svisujo, kaj Germanujo, Francujo 

kaj Italujo. Tiu lasta lando plej impresis 

ŝin. Preter belegaj « Rememoroj el la vo
jago », skribitaj proze, ŝi verkas vice poe

ziaron « Imagino », u Italia », « Hellenica » 
k. a. krom tio ŝi tradukis mulle cl la frem

daj lingvoj, skribis bildajn librojn kun ver
setoj jio r geknaboj, anoncis multajn lite

raturajn studojn kaj artikolojn. En 
la majstraj tradukoj poeziaj, irantaj en 

komparo kun la fremdaj originaloj kon
cerne belecon de la lingvo, kaj ofte ilin 

superantaj per la eleganteco de la formo, 

ŝi proprigas al la patra lingvo « Manusia », 

de Hauptmann, « Ciranon de Bergerac » 

de Bostand, « Arion kaj Mesalinon » de 
\ViIbrandt, la versojn kaj prozon de Ucine, 

poeziojn de Ado Negri, k. t. p. i

La restado eksterlande daŭris. ĝis 1902, 
t. e. gis la jaro jubilea, kiam H pola socio 

ekdeziris doni honoron al la talento de Ia 

25-jaro laboro de la granda poetino. En 

Krokow kaj L\vo\v farigis komitatoj, kiuj 
arangis aŭtune de la nomita jaro grandajn

manifestaciojn je la honoro de Konopni
cka, kaj la generala voĉo aljugis al ŝi la 
unuan lokon sur la pola parnaso. Oni lui

gis per la mono de la popolo modestan 

villon kun peco ile tero en Zarnowiec 
en Galicio por la jubileulino. Finigis por la 

poetino la tagoj de la erarado kaj kvan

kam ŝi devis labori por la ĉiutaga vivo, ŝi 

havis la tegmenton super la kajlo. Tie ĉi ŝi 

alkondukis al fino la plej grandan verkon 
de sia vivo, la grandan epopeon elniigra- 
dan el la vivo de la pola popolo 'u Van 
Baker w Brazvlii », unu el la plej grandaj 

trezoroj de la pola jioezio.

De kelkaj jaroj malfortigis la sano de 

Konopnicka, do ŝia ankaŭ verkado malfor
tigis. Estis videble, ke la malforta kovro 

korpa ne eltenas la jiuŝon ek la spirito, ke 

estingigas la lampo de tiu neordinara vivo. 

fti serĉis plibonigon de la farto en diversa j 

lokoj. La kormalsano enradikigis ĉiam pli. 
Bedaŭrinde, la stato estis senespera. La 

8 oktobro de la nuna jaro ŝi en la manoj 

de du siaj infanoj, kaj sia fidelega amikino 
Mario Dulembjanka, elspiris la animon.
La frukto de ŝia vivo, metita sur la kar

toj de la patra literaturo, estas unu cl la 
plej riĉaj, kiujn elmontras Ia historio del* 

pola poezio, ftia verkaro amlpeksas 20 vo

lumojn de poezioj, IO volumojn de nove

loj kaj sindoj, literaturaj kaj dekkelke (ki 

volumoj de tradukoj poeziaj de Ia verkoj 

de Meine, Hauptmann, Rostand, Ado Ne
gri k. t. p. KI diversaj studoj, artikoloj kaj 

malgrandaj versoj necenzureblaj oni j:o- 

vus fori ankan dekkelke da volumoj.
La senkompata fajrotondro disbatis la 

oran liuton nian, el kiu IO jarojn fluis la
- | I *  A A n I «i i r a n i ttr\/U

la koroj kaj spiritoj de la sekventaro. La 
heredantino de la gloro de 1’poluj poetoj, 

ŝi egalrajte kun ili transiras al Ia sen

morteco.
Ni, Esperantistoj, ne unufoje havos 

okazon koni ia verkojn de titi fama 
poetino. Do estas necese scii Sian biogra
fion kaj altcelan agadon. Fn la lastaj ja

roj doloras la pola popolo Ja perdojn en 
sia progresema vojo. Jen mortis k genia 

Wvspianski, morti» Eliza Orzeszko, pri kiu 

« Esperanto » raportis, mortis Konopnicka, 
mortis en Varsovio la 9-an de oktobro la 

faina artisto jientristo pola Francisko 

/murko, unu el la plej taktligitaj repre
zentintoj de la pola pentrarto, verkinto 

de la tuta ciklo de I' bonegaj pentrajoj, 

kiuj al li pretigis famon de unu el Ia pjej 
eminentaj artistoj enlandaj, sed ankaŭ eks
terlande,

La samideanoj certe konas « Protestas 

kaj Ladamia a ile \Vyspianskj, « Marta » 

de Orzeszko, « La interrompita kanto >> 

de Orzeszko, u Faraono » de Prus, « Cnn- 
silium Facultatis » de Fredro, « Ni sekvu 

lin » de Sienkie\viez, « En fumejo de fo
jno » de \VJ. Revui oji t, k a. La spirito en 
tiuj verkoj plej bone ilustros la fruktcmon 

de la pola spirito. Kun tempo, vi samidea
noj, renkontigos kun la tradukoj (Je Ja 

verkoj de Konopnicka en Esperanto, Tiara 
vi plej bone jugos la menion de tiu jiocioo 

kaj domanon por la pola popolo pro Ŝia 

fariri». La pola popolo des i-li havas rajton 

goji je siaj geniuloj, ke krom Ia «Aspiritaj 
agantoj gi eldonis el sia anaro la bonfa

ra nton de 1’hoinaro, la kreinton de nia 

kara Esperanto.
J. M. (43-8 38).

IDEOJ & FAKTOJ

La Respubliko en Portugalino

Rapide kiel la gravaj novajo), al ĉiuj 

anguloj de rmondo llugas nun ĉiuspecaj 

informoj pri la proklamo dela Resimbliko 
en Portugalio.
La mondo ne povas esti dum longa 

lempo sen grandaj kaj notindaj okazinta

joj- Se {kci silentas kaj restas en paco, 

tie eksonas Ia krioj de milito au de terura 

katastrofo; kiam en iu loko ciuj goie kaj 
amike kunvivadas, en alio loko la homo 

nepre estas en ektimoj kaj dangeraj.

Tio ĉi Sajnas legoj konstantaj kaj uni
versalaj .

La afero, kiu nun pli interesas kaj allo

gas Ia rigardon de la civilizita homaro 

estas, nii supozas, tiu pri la triumfo (Je Ja 

respublikanoj en tiu malgranda lando kur 

Santa en la ekstremo okcidenta de la mal

juna Europo.

Tiu ĉi afero eslas ja grava ; ĝi meritas ja 
tiun rigardon. Oni ne forpelas kaj faligas 

teren sen seriozaj motivoj regformoĵ  

kiuj ekzistas antaŭ pli ol 8 centjaroj.
En tiu ĉi gazeto nii ne povas prezenti 

miajn personajn opiniojn, ĉar tiajn nua 

artikoleto havus, laŭ multaj, politikan 

ŝajnon, kiu memkompreneble estas kon

traŭ la esenco de la gazeto, sed nii jiovas 

konstati faktojn, kaj faktoj havas tie ĉi 

ojiortunan lokon.
Tial, sentime nii diras, ke kiu volas koni 

la devenon de la Sango farita en Portugal- 

lando nur bezonas ekzamenu la manieron 

kiel la enlandaj aferoj estis administrataj 
de Ia monarhio kaj kiamaniere la progreso 

de la modernaj idealoj forigis ĉc la |>oj)o- 
lo.

La monarhio mortis precipe ĉar gi on 

siaj lastaj jaroj tre malbone, tre malhoneste 
administradis la financojn kaj ankaŭ ĉar 

gi estis pli malpli kontraua je la akcepto 

de la logoj plej liberaj kaj raciaj

La monarhio povus vivi ankoraŭ ioni 

pli en Poriugalujo se gi sage konformigus 

al la nunaj ideoj de demokratio, kiuj ka

rakterizas Ia modernan civilizacion.

Tial la monarhio vivis nur dankal sia 
tradicio kaj al la protekto liverita de la 

armeo.
La elementoj plej valoraj, kiuj konsistas 

sendube el Ia kleruloj, verkistoj,-oratoroj, 

filozofoj, unuvorte el eminentuloj, apar

tenis ekskluzive al la partio respublikana.

Tio ĉi estas fakto, fakto nedubebla, lakto 
kiun eĉ la plej sagaj monarkianoj mem 
konstatas.

La Respubliko nun estas farita I

La frumatenon de la 4“ de oktobro la 

Lisa bonanoj vekigis je la sonado funebra 
(le la kanonoj kaj la pafado senĉesa de lu 
mortigantaj pafiloj.

La la regimento de artilerio, Ia Ki-* de 

infanterio kaj la militŝipoj « Sta. Rafaelo » 

kaj k Adaniastor » sin ribelis kontraŭ la 
registaro. Centoj da urbanoj kunhelpis la 
soldatojn dum la luta batalado.

Artilerio, obeante antaue difini lan planon, 
ekokupis la plej bonan strategian lokon 
ekzistantan en la urbo, loko el kiu ili povis 

<ĵcik batali la partiojn kontraltojn.

Dum la soldatoj kaj.la jiopolo sin atakis 
kurage, la ŝijioj ribelintaj ekbombardis la 
palacon de la rego.

Nur 4 0  horojn daŭris la ribelo, sed 4 0  ho

roj ili* teruro, de timo, de malesjicro !

Je la 40“ horo ĉiuj kapitulacis. Je la 8» 

matene de la 5« de oktobro la Respubliko 

estis solene proklamata ĉe la Urbdomo. 
Ĉiuj oficialaj institucioj elstarigis la tiagon 
verii-rugan salutpafatan de la tuta Suniro 

sur la rivero kaj de Ia kanonoj ĉc la kas
telo.

La lloro de l't riii rafo fine ‘alvenis I
La entuziasmo eslas nepriskribebla, ĉar 

du faktojn oui festis : la glora venko de 

esperita idealo koj la fino de konlruŭfrata 
batalo !

Sed okazo ekstraordinara koj unika en 

la tutmonda historio I Tuj post lo venko 
la ordo ekorganizigis.

La revolucio en Lisabono ne eslas simila 

al la revolucioj en aliaj lundoj, Ĝi eslis fa

rata metode kaj sisteme ŝparantc kiel eble 
plej la vivojn koj la Havajojn de kiuj ajn 

urbanoj. Cu militistaro, ĉu popolo batalis 
obeante Ui regulojn de modereco. La sango, 
kiu versigis, Icaj malpurigis la stratojn estas

....... no io I /ini novis ŝnarj. Atakoj
individuaj, atakoj kontroii lo havajoj de la

aliuloj, alakoj senutilaj konfrati la vivo de

la konlraŭuloj ne okazis.
Ago bela, mirinda, grandioza !

La militon finitan, laarmiioj de la venkin

toj sin klinis antaŭ la venkitoj ; la trilili)' 
Iintoj kunfraligjs kun la triunuloj !
Ne unu solan agon de malamo, ne unu 

solon agon de kolero oni praktikis : lu sor 
lillareco inter la fratoj restarigis.

Daul<’ol tiu ĉi spirito de ordo, de disci

plinu, la urjio, kvin tagojn ajicnaŭ post la 
momento terura, jam prezentas la ordinas 
ran aspekton.

Nun la portugala popolo atingis la ple
numon de idealo de libereco kaj de ega- 

kco pri kiu gi de longe revadis ĉiam kun 

espero en la koro. Novan epokon de paco, 
cie harmonio ĝi certe guos kaj laborante 

ĉiam diligente por la bono de sia patrujo

kuj de sia familio gi montros, ke ankoraŭ
estas popolo kies sentoj kaj ecoj moralaj 

atestas la devenon de homoj tiel gloraj 

kiel Ganis, Cabral, Camoes, kaj multaj

al iaj r
('■i montros fine ke gi ankaŭ posedos la 

kondiĉojn necesajn por antaŭcniri kim la 

aliaj nacioj en la vojon de la Progreso kaj 

ile Ja Scicnco !

R. A|\rtins ^Almeida, (Del-Lisabono). 

El la nuntempa historio de Turkpjo

Depont Julio 11 »08, dato de otriumfo de 
fi i bereco la historio ije Turkujo eksteron? 

dina re plenigis je faktoj prave rigardataj 

kiel plej grovoj ne nur por nia lando, se4 
cĉ por la tutmondo.

Ni resumu malmultvorte la notindajn 
okazintajojn duni la lastaj du jaroj. Oni 

memoras ja ke la konstitucio proklamita 

antaŭ proksimume du jaroj, kaj akceptita 

kun krioj de gojo de ĉiuj popoloj malsa

maj de Turkujo, estis starigita sur nede

truebla fundamento la otomana imperio : 
libereco kaj egaleco politikaj, elektreto 

por ĉiuj Otomanaj regatoj 25 jarqĝaj,elek: 

febleco popt k IMI» jaro, jiijlitservadp pop 
nemahometanoj same kiel por lg mahome

tanoj.

Malmulte da tempo post tiu revolucio, 

Aŭstrio-Hungarujo aneksis definitive du 

provincojn otomanajn Bosnion kaj Herze- 

govinon administratajn cetere de gi de 

post Ia traktato de Berlino 1878; Bulgarujo 

aneksis Orientan Romelion kaj princo 
Ferdinando sin proklamigis en TĴrnovp

Tsaron de Bulgarujo, aliformigi ute Ia princ
landon en reglandon. Krclujo minacis sin 

apartigi.
Tiuj okazajoj suiiĉis por montri ke la 

nova Turkujp 'k nur devis sin dediĉi al 
interna organizado, sed sara tepi pe zorgi 

pli mulle al antaŭe pri lo defendo kaj pli? 
fortikigo de flando.

Propramove la popolo proklamis kaj or
ganizis generalan bojkoton kontraŭ ĉiuj 

komercejoj kaj fabrikaj oj Austriaj : la de

cidoj ile 1’bojkota komitato estis ĉie tiei 

zorge plenumitaj, ke neniu povis dubi pri 
ekzisto de efektiva sento de solidareco 

kaj unueco otomana, pri la naskigo de 

f nova sento : otomaijismo neniam rimar
kita antaŭ la revolucio de Julio. Jen tipa, 
originala ekzemplo : oni scia» ja ke la 

nacia otomana kapvesto konsistas cl ruga 

kufo (fez) surportanta kvaston (piŝkjul*) el 

kotonaj fadenoj generale nigraj. Tiu kufo 

estas fabrikata en Aŭstrio-Hungarujo. 

Diini la imponantaj kunvenoj kaj gojaj 

festoj organizitaj okaze de finaŭguro de 

/ ipma vera parlamento otomana en de
cembro 1908, fremduloj povis rimarki 
strangan spektaklon. Malgraŭ la entu

ziasmo kaj felice kiuj plenigis la koron de 
ĉiuj Otomanoj, neniu tamen forgesis ke la 

bojkotado daŭris ankoraŭ kaj memorante 

ke la ruga kufo estas aŭstria bojkotita fa
brikado ĉiuj gin forjetis, riĉuloj kaj ma

rkoloj, kaj anstatuigi» per kapvesto fa

brikita en Turkujo au eksterlande, Ia vi
dajo estis vere pitoreska: anstataŭ In ruga 

kaporo, oni vidis diverskoloran kaparan ; 

ĉar la novaj kapvestoj ne estis plu rugaj, 

sed ankaŭ alikoloraj, blankaj, nigraj, ver

doj. Ve al la nesingardeman kin «in mon

tris kaj vestita de la ruga kufo, tiu ĉi estis

i

tuj dispecigita, dissirita de la amaspopolo 

kaj la portanto restis senkapvesta meze de 
lstrato.

Tiu fukto montris otomanismon, iomete 
atakeman, oni pensos, sed ni opinias ke 
eble jili valoras defendi sian rajton per 

bojkoto ol per milito. Efektive dank'al tiu 

bojkotado, lo konflikto kun Austrio estas 

solvita per monkompensâ pagita de tiu
Stato al Turkujo. Sammaniere, Ia paco 

eslas restarigita inter Bulgarujo kaj nia 
lando.

Tiuj aferoj ne estis ankoraŭ plene aran
gitaj, kiam eksplodis en aprilo 1909 la 
reakcia movado fomentita sekrete de sul

tano Abdul-Mamido, nekontenta pri la 

nova regimo kaj Ja limigo kaj plimalmol
igo de Iiaj rajtoj kaj privilegioj kiujn li 

guis. La parlamento subite atakita for
lasis Konstantinopolon kaj kunsidis en 

San-Stefano, urbeto kuŝanta je kelka dis

tanco de Ia ĉefurbo. La interjrejoj estis 

haritaj, la komercaj interrilatoj interrom
pitaj kaj la vagonaroj uzitaj nur jior mi

litaj transportoj- Felice, tuni «‘i fajon, Ia 
terurego ne longtempe regis en lu lando. 

Dank al la sindonemo de la herooj de la 
revolucio de Julio Kuver-bej kaj Niazi-bej, 

la multenombraj volontuloj varbitaj de Hi, 

la tria korpuso de la armeo fidela al la 
konstitucio, kiuj eniris jierforte rapide

ge en la Cefurbon, la reakciuloj estis

venkitoj, kaj soldataroj kaptitoj, arestitaj,
la kazernoj unu posi alia ekokupitaj de la 

batalantoj por la libereco. Oni siegis la 

faman palacon de 1'suitano (Ja Jjldizo «= 
stelo) kiu estas devigita kapitulaci, kaj 

Abiful Humei!’ detronigita estis forsendita 

al Saloniko kie travivas en malto! iborio 
siajn lastajn tagojn de vivo, la plej sangsoi- 
fanta de la nuntempo.

Oni surtronigis sultanon Mohameton
kvina, unua vera impenestro konstitucia ; 

Ia parlamento reeniris la Cefurbon kaj re

komencis Dace,kaj senlime labori.
Intertempe, la popolo en ciuj urboj el 

Turkujo organizadis monkolekton por la 

militŝiparo pri kiu oni pe estis sufiĉe zor

ginta dum la despotismo regimo. Du ki- 

rasŝijioj kaj kvar torpedŝipoj jus eslas

aceli taj dankaj enspezoj rezulta iitaj el Mu
nacia memvola kaj propramova monpfe- 
rado kiu dainos kelke da tempo ankoraŭ

ĝis akiro de forla militŝiparo kapabla de
fendi ĉiujn marbordojn de la lando, sed 
neniam uzota por ataki.

La ribeloj de Albanoj, postulantaj aŭto- 

neniecon kaj rifuzantaj militservon kaj 
pagadon de impostoj, estas venkitaj ; kaj

por malhelpi en Ja estonteco similajn dan
gerojn movadojn direktitajn konfrati la 
Atato Otomana, la registaro decidis mal

fermi lernejojn en Alba n ujo por instrui la 
Albanan popolon vivantan en la malkle» 
reco, kaj reformi la tiean administracion.

Dum tiu Europa provinco estos kvieti

gata, jen Azia provinco kiu ribelas : Maŭ- 

ran, logata de la Druzoj, popolo ankoraŭ 

sovaga kaj malklera kiu deziras ankaŭ 

kvazan memregecon. Otomana militkor
puso jus ciii pigis cii Cai lla por sin direkti

al Maltran. En alia artikolo, ni parolos pri 

tiu militiro kaj la ribelantoj kiuj sendube 
pe malfruigos submetigi ankaŭ al konsti
tucio.

Nuntempe, la vera intereco, la grava 
punkto kju okupas la spiritojn konsistas el 

la batalo jpn silenta kaj kasita, jen brua 
k;ij malkasita ekzistanta inter Otoma- 

njsipo kaj Pan-Iklcnjsnio kaj kauzanta de7 

post la proklamo «je l nova regimo finni 
malakordojn kaj malkonsentojn.

Parto de U) greka popolo, generale tiu 

loganta ekster Turejo, cii kies mezo kres

kis Ja sento de filhelenismo, revas pri 
la fondigo de Granda Grekujo enhavonta 

krom nuna Grekujo, ĉiujn ceterajn regio

nojn, teritoriojn legatajn nune aŭ legitajn 
en la antikvo tempo de Grekoj kaj aparte
nantajn al Otomana Imperio. Alivorte, ili

dezirus fondi Grekan Imperion sur ia rui
noj de Otomana Imperio. La Grekaj pan- 
Hfknistoj, partianoj de tiu ideo, sekvas 

nuntempe praktikan, provizoran progra
mon : ili klopodas por disvastigi la kultu

ron, la literaturon grekan en la supredi

ritaj regionoj kaj laboras por aldonigi al 

Grekujo Kretujon, la insulojn de I* Arli i pe
lago, Janinajn kaj parton de Makedonino. 

Tiu praktika jirogramo estas kvazan parte 
efektivigita : la Kreta deputitaro prokla
mis la insulon Orekuja provinco kaj Juris 
fidelecon al rego Georgo li ; aliparte Kre
danoj partoprenis en la balotoj por la 

parlamento de Grekujo.

Turkujo protestis apud la kvar Statoj.
protektantaj la insulon; oni promesis res
pektigi la rajtojn otomanajn pri Kretujo. 

Samtempe okazis grandegaj mitingoj en 

ĉiuj urboj ile Turkujo kaj ĉiuj kunvenoj 

finigis kun krioj; Kreajo qŭ lg morto | 
Multenombraj volontuloj sin enskribigis 

kaj milito kontraŭ Grekujo estas postulita. 

Tiu ekscitigo deJ’popolo helpis aj Ja plidis- 
vatigo kaj intensigo de la monoferado por 

militŝiparo kaj plikreskigo de Idento de 

nacia solidareco. La registaro grandpene
cukcesis kvietigi la eksciigon de fpopolo, 

promesante ke neniam gj akceptos forlasi

la insulon al iu fremda stato. Milito aii
paco dependas nun grandparte de la de* 
cido prenota de fparlamento Atena Jus 

kunvokita. Cu ĝi akceptos la donacon de 

Kretujajioj ?
Ĉiokaze, Turkujo deziras konservi In 

pacon kaj arangi ĉion k c ii milito kaj sin 
dediĉi al la interna organizado.

En Europa Turkujo, de longtempe oka

zi» malordoj koj konfuzoj pro pregejoj 
apartenantaj komunece al Bulgaroj kaj 

Grekoj. La registaro, por forigi tiujn dis

putojn kaj malkonsentojn, decidis dividi
la pregejojn inter ili, tiamaniere ke ambaŭ 

pojioloj estu kontentigitaj : en regionoj 

kie lu elemento bulgara estis pli multe
nombra, la pregejo estas donita al Bulga
roj kaj monkompensaĵo konsentita al Gre

koj, kaj reciproke.
Plie, la registaro decidis ke ĉiuj ins

truistoj el lernejoj unuagradaj el Turkujo 

devas esti nur Otomanoj. Tiu lasla decido 
estas prenita precipe por forigi el Grekaj

enlandaj lernejoj instruistojn el Grekujo 
kiuj ofte enradikigas en la koron de 1’ler- 

nantoj la senton de fpanhelenismo kaj ne 
sufiĉe volvas la senton ile fOtnmanismo.

La Greka patriarko protestis kontraŭ 
ambaŭ decidoj kaj, malgraŭ la malpermeso 

de flegistaro kunvokis en Ia ĉefurbo re

prezentantojn grekojn cl ĉiuj urboj el Tur

kio doi- diskuti pri Ia decidoj. La jiolico 
arestis post unua konsido multajn el la de
legitoj kaj ĉesigis la kokcigojn.

Por restarigi la sendanĝerecon, la daŭ- 

ran pacon en Makedonio, la registaro 
decidis konfiski la armilojn kiujn la lo
gantoj Grekaj koj Bulgaraj kunportis por sin 

defendi duni malordoj okazantaj ofte en la 

malnova leginto kaj kiujn ili konservis an
koraŭ ĝis nun. Multaj Bulgaroj instigitaj 

de kondukantoj de bandoj ribelantaj for

lasis Turk ujon kaj rifugigis Bulgarion, 

pretekstante ke prenante de ili la armilojn 
perforte, oni liveris ilin sendefende al ata

koj de rabistoj. Bulgarujo sin intermetis, 

konsente okazis inter ambaŭ Statoj kaj Ja 

afero solvita per la reeniro de Ja rifugintoj 
senarmigitaj en liajn loĝejojn el Turkujo.

Unu grava demando por nia lando kon
sistas nun el llinanca afero kiun la despo
tismo regimo lasis en malbona stato. Oni 

bezonas monon por ekspluati unu cJ lo 

plej riĉaj landoj dela mondo, konstrui fer
vojojn, ŝoseojn, fosi la minejojn, fondi ler

nejojn, fabrikejojn. Oni sin turnis al fran

caj koj anglaj kapitalistojn jior prunte

preni 150 milionojn ila frankoj. Oni esperas
ke la interkonscntigo farigos baldaŭ,

J- G, (Aidjn).

Pri Kalendara Reformo

Komparo de proponoj

Leginte lo rimarkojn do p-ro D-ro 

W. Koeppen sub tiu rubriko en Esperanto
nii rememoris proponon de S-ro M. R.

Cots\vorth. kiun.li pomi*: » La racia alma- 
nako » kaj mi opinias ke (iu propono estus
pli simpla ol ia ojn kiun ini legis.

Mi ne komprenas kial S-ro Koeppen opi

nias ke estas praktike neeble aliigi la nu
nan arangon dcTjaro en 12 monatoj.

S-ro Cotsworth diris ne interrompante 

lo nunan Gregorian longecon de Ia jaroj, 
ni dividu la 52 semajnojn en dektri mona! 

tojn ; ĉiu konsistos c! kvar semajnoj (28 
tagoj).

La monato aldonota inter junio kaj 
julio, estos nomata « Sol », pPr tiuj ri

medoj In monatoj — la jarkvaronoj — kaj 

jarduonoj estus unuformaj kaj simplaj,

Kristnaska tago estu tago ekstra, aldonota 
inter la 22- kaj 2* de decembro, kaj k 

supertago cu Ja superjaro estu aldonata 
sammaniere ; ambaŭ estus ekstersemajna] 
koj ckstermontitaj,

La unuo tago de ĉiu monato estus di* 
manĉo kaj ĉiuj aliaj datoj estus fiksataj 
ĉiam simile.

La seni oj n oj finigus per la 7«, 14% 21>, kaj
28* tagoj kaj la jarkvaronoj je la samaj ci
feroj t. e. la 7«, 14«, 21» kaj 28- da Aprilo

Solo, Septembro kaj Decembro vice. Ciu
longe 91 tagoj -f I = 364, kaj Kristnasko

tago aldonata sumas MOS togojn dum la
jaro.

H- li- Sl IORT.

T t

Mis legis en Esperanto la artikolon de

D-ro Koeppen de Hamburg pri la kalen
dara reformo.

J ute ne sufiĉa aperas por mi k propo; 
noj de ■‘vro J. (irpsclaufle koj Kocppep. 

Ambaŭ forgesas tute ke plej grava inte

reso (ie la demando estas en Ia faciligo (Ip 

la nova kalendaro por lo komercistoj koj 

industriistoj. Efektive ili bezonas ne nur ke 

la monatoj akordigos kun Ia jaro, sed an
kaŭ, ke la semajnoj akordigos kun lo mo-
natoj. “

La solvo estos ke la semajno konsistu el 

ses tagoj. Ciu monato enhavus principe 

kvin semajnojn. Oni forigus la tagon

« Merkredo ». Ce la komenco de monatoj
•Januaro, Aprilo, Julio, Okobro, estus lik: 
sita I supertago. La novjaro pstus npvg 
supertago,
En la superjaroj, Paskaj, restoj kiuj 

okazus la .‘10-an de Marto, havus unu Super
tagon. Tiel la datoj estus ĉiam fiksiloj je la 
sama tago de la semajno.

J. C a m e s c a s s e  (Poris).

Estas evidente, ke oni povas ekpensi no

vajn kalendarojn ankonra pli facile ifi ling
vojn internaciajn. La vero demando estas 
trovi sufiĉe regulan kalendaron, kip al

portos kiel eble plej malmulte da iapĝpj
en niaj kutimoj, ĉar pni povas esti certa 
ke Ju pil da Sangoj gi alportos des malpli 

ĝi estos akceptata, eĉ se gi estas ideale 

simpla. Ekzemple, estas nediskutebla, ke 
devos resti la septoga semajno, kiu estas 

jara de longege enradikigita en nioj moroj 
kaj la divido en dek-du monatoj pro la 
satna konzo (gi per si mem cetere estas 

ankaŭ tre simpla). Konsiderante tiujn pos-: 
tulojn, ni tial opinias, ke la projektoj de 

fibroj Groselaude kaj Koeppen estas la plej 

praktikaj kuj havas la plej multajn Sencojn 
por akceptigo. Se oni volas fori pli plenan 

reformon, tuj starigos allaj demandoj an

koraŭ tre gravoj kaj nun ne solveblaj, 
speciale tiu pri la cro, kiu nun ne estas 

Akceptabla ile la tuta mondo, eĉ de la civi

lizita mondo, almenaŭ teorie, Ni opinios, 
ke en lo nuno tempo, nenia praktika re

formo de fidelularo estas generale en

kondukebla, se gi ne estas limigata per Ja 
konservado de Ia jenaj punktoj : semajno 
de sep tagoj, jaro de dek-du monatoj, 

kristana ero, (kompreneble kun lo suna
jaro de .165 togoj). Kun tiuj limoj la pro

jekto Groselaude, modifota en detaloj, se 

oni volas, estas la plej rekomendinda ; gi 

estis akceptita de la internacia kongreso 
de la komercaj ĉambroj kaj kiel oni scias 

rekomendita de lu kongreso de U. E. A. en 
Augsburg.

(Red.).



*  ESPERANTO *

Homara Dataro
Novembro I. —1503. Julio li-a, estis elektita 

papo,
1757. Naskigas en Postsalono (Treviro) skulp

tisto Antonio danova (niort. 13-X. 18.22).

1820. Naskigas en Katanjo komponisto Vin- 

cenzo Bellini.
1JK)3. Mortas historiisto Theodoro Momnsen. 

2. — 1841. Mortas Aleksandro Burnes el 

Montrose (Skotlando, n. 1805) esploristo de la 

centra Azio.
S. —- 4854. Mortas Sankta Karlo Borromeo el 

Arona doepiskopo de Milano kaj kardinalo, 
1808. Mortas itala verkisto Mei k i opo  Ceza

ron! el Pa do vo (nask. 15-V-1730), tradukinto de

la poemo Ossian.
1107. Glora malvenko de Garibaldi Ce Men- 

tana apud Romo.
4. — 1870- Mortas itala verkisto kaj patrioto 

Juizo SeUembrini.
1881. Mortas en Tajgia (Ligurio) romanisto

Johano Ruffini.
5. — 1631. Publikigo de la unua numero de 

la Franca Gazeto.
1771. Mortas Johapo Baptisto Morgagni fon

dinto de la patologio.
6. — 1781. Naskigas Alois Senefeld elpen

sinto de la litografio.
1842. Naskigas poeto Felice Ca vallon i.

7. — 43 antaŭ Kristo, mortigo de M. Tulio 

Cicero.
1867. Mortas naturisto Oroncio Gabrielo 

Costa, el AJessano (Napolo, n. 1878).
9. — 1518. Brevo de papo Leono X kontraŭ

la doktrino de Lutero.
1799. Generalo Bonaparte Jesigas la Direk

torion.
10. 1483. Naskigas Martino Lutero*
1850. Subskribo de la paca interkonsento inter

Aŭstrio kaj Italujo en Zuriko.
1885. Mortas la angla naturisto \Vilh. Benja

min© Carpenter.
1759. Naskigas en Marbach (\Vurtemberg) la

11. — 1831. Mortas en ekzilo cn Firenzo Ge

neralo Petro Colletta verkinto de la historio de

la Napola Regno.
12. — 1366» Mortas Guido Guinicelli el Bolo

gna, patro de la itala poezio.
1 3. _ 505, Morta» imperiestro Justiniano. 

18\M, Morta* en Parizo komponinto Johanino

Rossini.
1815. Pafmortigo de Johanino Murat.
14. —  15*24. PI**arro forveturas el Panamo 

por konkeri Peruon.

1716. Morie» germana filosofa Leibniiz,

15. — 1680- Mortas germana astronomiisto

Johano Keplero,
18H9. Malfrue en U placo du ('Aktono ca 

urbo Rio de Janeiro, marsalo Deodoro da Fon

seca proklamas Ia starigon de la respubliko de 
Unuigitaj Statoj de Brazilio, kaj Ia detronigon 

de imperiestro Horn Pedro li-a d’Alcantara 

(nask. 2-XlI. 1825).

A . T e l l in i .

Lia p ak to ]
3 Oktobro. L is b o n o . — Kontraŭmonarhia 

revolucio. La rego kaj la rega familio estas devi
gataj forkuri.

M adr id o . — Gravaj manifestacioj inter kleri
kuloj kaj kontraŭklerikuloj.
4. L isb o n o . — Estas proklamita Ia respubliko. 

Teofilo Braga, estro de la provizora registaro.

5. Boissv-Saint-Lkger. — Fratoj Mopane 
falas kun monoplano kaj estas grave vunditaj.

6. M a d r id o . —  Malfermo de la deputataro.
8. K a n a d o . —  Laulonge la landlimo kun 

Usono teruraj bruloj detruas kelkajn urbojn 
kaj arbaregojn.

9. Is s y -l e s -Mo u l in k a l x . — Aviadisto Mor is

aon forveturas en aeroplano por atingi Londo
non.

10. L is b o n o . — Oni publikigas dekreton kiu 
forpelas la Jezuitojn de Portugalino.

V ie n o . — Aerveturanto Miner per direktebla 
aerŝipo gajnas la konkurson de Vieno al lioma.

A t en o . — Greka deputataro elektas kiel pre
zidanton S-ron Essling.

11. F r a n c u jo . —  Oni proklamas generalan 
strikon de la fervojistoj.

B e r l in o . — Solenigo de Tunna centjarfesto 

de la Universitato.
12. V ie n o . — Malfermo de la kunsidaro de Ia 

Aŭstro-hungaraj delegacioj.

13. Bueno8-Ayres. — Saenz Pena eniras en 

la oficon de Prezidanto de la Argentina respu

bliko.
B a r c e l o n o . — Inaŭguro de 1'unua hispana

voo iii; t f ilera pensu.

14. B e r l in o . — Mortas germana verkisto Ru

dolfo Lindau.
l i .  P a r iz o . —  D-ro Haho prezentas al la Me

dicina Kongreso novan kontraŭtuberklozan 
seron malkovritan de doktoro Velosquet.

15. A t en o . — La reg o komisias Ven izolos 
starigi novan ministraron.

N o v j o r k o . — Aerveturanto NVellman for
veturas per la difektebla aeropo « Amerika » 

por provi la transveturon de ('Atlantika Oceano.

IO. F r a n c u jo . — Fino de Ia striko de la fer- 
voj istoj,

Guise-la-Motte. — Aerŝipo « Clement- 

B »yard » forveturas kun sep pasageroj por Lon

dono, kien li alveturas la saman tagon.

A. Trllini.

D-ro Fis»*r, Tifl S; 2.00
GhampeVtv, Marcillolses, 0.40

Verman». Roti erda n*, 5*00
Pothast Iiiaa-, 0.50

F-ino Boon, llaag, 1.00
Esperantista Grupo, Grenoble, 2.00
F-ino I la mami, SchaMcr, 10.00

V. C. Dibble. Charbeson, 1.50 

Monkolekti» efu n i  la aviadaj festoj cn

Diion, 2.00

Sumo : 35.40

Ni p e i  -s la i)el., kiuj arangis monkolekton 

en sii r e g i o n o ,  k e  ili sendu la kolektitajn su

mojn.

Financa .urinado duni Julio kaj Augusto 1910

julio ;

P asi vi u :

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U. E. A.)

OFIC IALA IN F O R M IL O

K o m i t a t o . H e i '  sia lasta rondira ka

jero I# komitato Ue U. E. A-:
Principe aprobis la fondon «ie Ulio (le 

1̂ (Centra Olicejo de U. E. A. cn Nord- 

Ameriko, Siul-Anicriko, Aŭstralio, por feci* 

ligi la administradon j
Unuanime akceptis la raporton de 

S-ro H. Hodler, pri la Dua Esperantia 

Kongreso kaj la nececo de aparta kongreso

dp Ui El A» i
4? Akceptis la regularon p r i k o n s u lo j;
Ekzamenis la situacion de U. E. A. en 

parigo, sekve de raporto adresita al ĝi;

ge Elektis S-ron Houmciiu Utsi entron de
komisiono por la aviada pokalo.

La komitato estas nun submetata ui la 

rebalotado de la Delegitoj.

Administrado. — La dokumentoj ne
cesaj por la agado dum 1911 estas nun 

.senditaj al ĉiuj Del., kun N-o IO de la 

Oficiala Bulteno.
\ O n i nepre kom un iku  al ni anlaŭ la 

n-a de Novembro (ekstrema lim o ) ĉ ip jn

adresŝanĝojn, korektojn por la Ofciala 

Jarlibro.
Augsburga Kongreso, — Dum Iti kon

greso estis farita tre bela fotogra lajo de la 
kongresanoj kaj de reprezentantoj de 15 
nacioj. I-a bildoj estas haveblaj sur kar

tono kaj poŝtkartoj. Oni tuj skribu ai .S-ro 

\V, Beideck, Del. U. E. A., Pferseerstr. 17, 

Aŭgsbourg. Tiuj kongresanoj, kiuj jam kaj 

pagis dum la kongreso, sed ne ricevis la 

bildojn aŭ kartojn, bonvolu sin turni t vi j 
al la supra adreso.

Monkolekto por donaco de U. E. A. 
pokalo al la sukcesinto de la euk- 

ceatnto de la l-a Aviada 
Internacia Konkurso (I)

(l-a li&lo)

Sni.

Th. Rousseau, Dijon 2.00
Monkolekto dum la aviadaj festoj en Dijon 2.00

Anna Grineva Staroĉerkak, 1.00
Elizaveta Grineva, — 1.00.

Chybezineky, Varsovio, 5.(W

I
(|) Vidu « Speranto * Uj o fti.

Lupago,

Salajroj,

Oficejo,
Materialo,

Presa joj.

Insignoj,
Fakestroj.

«.40 

11G.1 > 
89. » 

16.18

139.72
lis . O*

8 IO
Egaligo de koni. 20.01

Diversigoj, OSO

A k t iv o j  :
K ol iza joj 

Esp. Entrepr. 
Gvidfolioj,

Donacoj,
Diversaj kontoj, 27.08 
Ve ndi tajoj. 199.41 

Egaligo de koni. 13.72 

Diversajoj, OOO

116 22 

14. »
3). »

2.03

52 VOJ 407.29
Pasiva saldo, UO / I

524

A ii gusto
I ’  « s i v n j  : A k t i v o j  :

Lupagi, H-OO Kotizaĵoj, 39.28

Salajroj, 100. » Esp. Entrepr. 12. »

Oficejo, ekape- Por presotipoj 43.56

doj, k. t. p. 75,50
Presa joj, 20. » Vendiloj, 2(>‘>.50

Egaligo ile koni. 37.06 Egalico «le koni. 2.47
Diversajoj, 8.84 Diversa j>j, 2. »

245. tiO

Aktiva Sidjo, 117.21

302.81

mui

Gceltingen (Germanujo, Hannover).—S-ro 

Er svi n Hevdsveillcr, Bunsentr. 12 pt.

Greenwlch (Anglujo). — S-ro Joseph O. 
Costello, 10(3, Colomb Strect.

Herdingen (Germanujo). — S-ro Jos. 
Calm, Oberstrasse 20.

Kassel (Germanujo). — S-ro ('.ari Bus- 

chardt, Kornestr. 6 I (Vicdel.).

Kihvinning (Skotlando). — S-ro Robert 
Stevenson, The Stobbs.

Lozovaja (Rusujo, Ekatcrinoslav). — S-ro 
S, A. Arakelov <■ Bieno Espirido » Imenic 
Vadejdino.

Lijss (Svisujo). S-ro Ernst Scheurer. 
Marvejols (Francujo, Lozĉrc). — S-ro 

Felis Cazeneuve.

Monlelimar (Francujo). — S-ro Antonin 

l*nil)ct, soldato, 52*' reglui, dinfant.

P ampiona (Hispanujo). — S-ro Jcronim 
Alduz.

Pantin (Erancujo, Seine). —• S-ro Pierre 
Gaborrv, ls9, rue de Faris (Subdel ). 

Pardubica (Aŭstrio, Bobemujo). — S-ro
D-ro Joseph Fousek.

Poole (Anglujo), Dorset). — S-ro F. Et- 

clitljs, Maple Road, Heckford Park.

Haf t Honice (Aŭstrio, Silezio). — S-ro 
Erani. Dvornik.

Sanghai (Ĥinujo). — S-ro K. C. San. 

50. Tsze Va Dieu St-Chinesc Bund.
Vevetj (Svisujo,) — S-ro Charles Balsigcr 

(.barniontet-sur-Vevev.

Vinkovci (Aŭstrio, Kroatio). — S-ro D-ro 

Pafilo Staniŝiĉ.
Warnemŭnde(Germanujo).— S-ro Schccl, 

Aleksandrinenstr., 6.

La kotizajo al U. E. A. estas 50 Sd. 

kun senpaga Jarlibro. Pagu ĝin plej
baldaŭ.

en la scienca mondo. Ni aldonu ke S-o O. Jen
nings, kiu proponas lerni tute Esperanton, eslas 

jam aprobanta membrode U. E. A.

La konata eldonejo Hachette aligis kiel. Espe
rantia Entrepreno.

Warnemunde. (Norda German). — En tiu 

fama banurbo la administracio ne volis eldoni 
gvidfolion. Ni petegas Ciujn Esp-ianojn luj skribi 

ii. p. k. al Badevervvallung VVarnemunde, 

Ostseo, Germanujo petante en Esperanto pros
pekton. •

La Financa Fakestro,
Tu. Rousse iu

Donacoj por la Centra kaso de U. E. A.
(de Julu gis oktobro) :

Sm.

Bolingbroke-Mudie, London, 99.80

J.-A. Goodliffe, Nottingham, 50. »

Beu ve, Troyes, 0.30

Baussells, Barcelona, 1.00

A ru nio v, Tiflis, 1.00

Nicolaŭ, Bukarest, 0.60

Diversaj donacetoj, 0.78

Ildluin, Dijon, 1.20

B. Vladimiro, Moskvo, 0.04

Anonimulo, Augsburg, 2.00

Rcquio, Grenoble, 1.00

Grineva, Staroĉerkask, 4.00

Gunther, Cheiro, 13.00

Sumo : 176.28

SANGOJ

Utiligante. — La Subdel, estas nun: 

S-ro Th. Renard, kemiisto, Arlod.

Limoges. — La Delegito logas nun : S-ro 
Louis Lamant, 7, Faubourg du Pont- 

Ncuf. — Luhaĉovice : La Delegito estas 
nun : S-ro Joza Marea, instruisto Vila 

« Esperanto »• — Milano : La adreso d*? la 
Del. estas nun : S-ro Luciano Cattorini, 

Via Paolo Sarpi GO, —■ MitUveida : La Del. 
estas nun : S-ro Richard Schinkel, Leisin- 
gcrstr 59. r- Hos toe k : La Delegito estas 
nun ; F, A. Bernhoft Friedrich Franzstr 
ilo. =- Sheffield: La adreso de la Del. estas 
nmi : S-ro Maurice Pearson, GO. Sandford 

Grove Rd. — Smichov apud Praha : La 
Subdelegito estas nun : S-ro Jos. Podli- 

psky, drogisto, Plzcnska tr.

Novaj Delegitoj!

Auckland (Aŭstralio, Nov.-Zelando). — 

S-ro S. S. Russe], Grande Road.
Augsburg ( Bavarujo). — S-ro V. Lingen- 

hoel, Riedimgerhaus (Vicdel.),
Baltimora (Usono, Malplanti), — S-ro 

Paul MolVman, 709, Park Ave,
Beiterloo (Belgujo, Limbourg), — S-ro 

Majoro Cuvelier,

Esperantiaj Informoj
•  ■■ . m •  ma ■ i

Ĉe la Centra Oficejo:
Lastatempaj faritajoj

Forsendo de la dokumentoj por 1911 al ĉiuj 
Delegitoj. — Sendo de cirkulero-Ieteroj pri Es

perantoj Entreprenoj, Jarlibro, ktp. — Preparo 
de la nova Jarlibro. — Elekto de Distriktaj De

legitoj kaj sendo de dokumentoj. — financigo de 

la kontoj.
Movado de la korespondajoj (ricevitaj kaj for

senditaj). Julio 3005, Aŭgusto 1650, septembro 

3753 (maksimumo atingita).

• •
Gherbourg (Franc.). — Laŭ informo de 

nia Del., Esperanta kurso tute en Esp. estis ko

mencita de germana samideano, Fino M. Gehre. 

el Dresdeno.
Lausanne (Svis). — Bona artikolo pri 

U. E .A. kaj gia kongreso, verkita de Sro de 

Lerber aperis en la « Feuille d’Avis de Lau

sanne. »
London. — « East London Advertiser » 

aperigis longan artikolon de Sro Kearney pri 

Esperanto kaj U. E. A.

Ni atentigas pri la letero de firmo Cook et Co 
Esp-ia Entrepreno, publikigata en tiu n*» pri 

Vintraj sportoj por Esperantistoj.

Nancy (Or. Franc ) — Sekvante Ia ekzem
plon de Grenoble, Dijon kaj Innsbruck, Nancy 

jus eldonis universitatan gvidfolio. Gin imitu 
aliaj !

Nederlando. — Nia Distr. Del., Sro Ver
igas jus eldonigis belan brosŭron pri U. E. A. 

cn holanda lingvo, kiun ni varme rekomendas 

al ĉiuj niaj nederlandaj membroj, (lti pagoj 

Prezo; floreno 0,15, Sro P. J. Vermaas, Scherm- 
laan 42*, Rotterdam).

Paris.— D1'O. Jennings, auo de Ia «Bojai 
Societyof Medicine» de London, unu el la plej 

famaj specialistoj la mondo, estas nun en Paris 

pur la tradukado kaj la proksima eldono de la 
ia ĉapitro desia libro pri : Molinismo kaj mor

ti nomanto. Tiu grava laboro, verkita en angla kaj 

jani tradukita en (ranca lingvo, havos do bal

daŭ specialan eldonon en Esperanto. Sro E. Ar- 

chdeacon, vicprez. de la Grupo Esp. de Paris, 

skribis por gi interesan antaŭparolon. Baldaŭ, 

tuj post la apero de tiu broŝuro, ni reparolas pri 

tiu interesa iniciato, kiu, certe havas ingtoniojn

Esperantia Parolejo

Alvoko al la Veturontaj ltalujon

dum 1911

Sekve de la alvoko publikigitan en antaŭ- 
lasla numero de Esperanto, multaj samideanoj 
informis min pri sia intenco veturi ltalujon dum 

la Kongresoj kaj ekspozicioj de 1011. Mi petas 

denove ĉiujn kiuj intencas viziti ltalujon la ve

nontan jaron, sendi al mi po Al ka rto n kun sia 
adreso kaj, se eble kuo la monato en kiu ili in

tencas vojagi aŭ la unuan de la Kongreso kiun 
ili deziras ĉeesti.

Kiam mi havos longan liston de Esperantistoj 
kiuj intencas veni en Ia duoninsulon, mi petos 
de Ia komitatoj de la dua Ekpozicioj (de Romo 

kaj de Torino) la starigon de Esperanto-oficejo, 

informejo kaj rendevuejo cu la interno de la du 
ekspozicioj.

Rapidu do, samideanoj sendi vian vizitkarton !

Mi avertas ke la estraro de la Esper. Itala Fe
deracio nun studas la demandon pri la eldonado 

de gvidlibro de la Cefaj italaj urboj vizitataj de 
la alilanduloj.

Mia alvoko rilatas la veturantoj ltalujon dum 
la periodo de la Ekspozicioj, marto-novembro

1911.
Altilo T e l l in i ,

Delegito U. E.AU Boloana.stra
bo Vali escura, li.

Esperantistoj ne dormas !

Irante de Ruslando Francigon trans Wien, 
mi forgesis tie keston kun gravaj por mi libroj 

kaj, alveninte Dijon’on min turnis al Ruson Im
periestra Konsulo, petante lin trovi mian per- 

dajon. Ilo, ve! la patruja konsulejo en fremda 

por mi lando rifuzis la pelon.

Tiam mi direktis min al del. de U. E. A. en 

tiu sama urbo, kaj, ho feliĉo, ricevis lian afab
lan respondon, sciigantan, ke li trovis mian 
librokeston kaj sendas gin vagonare Dijou’on.

Se al tio ĉi mi almetas sciigon pri mia akcepto de 
samideanoj Dijon’aj kaj Auxonne’aj, do tio su

fiĉas por montri al nekreduloj, ke esperantistoj 

ne dormas kaj paso-post-paso almilitas mondon.

A, K o v v a lo f f .

Internacia Esperanta

Inĝeniera Asocio

Sekvante la ekzemplon de la kuracistoj, va

rieteaj artistoj k. c. la esperantistaj ingenieroj 

de ĉiuj landoj ankaŭ devus unuigi. Miloj da in* 

geftieroj iras eksterlandon kaj por ili estus tre 
utila informigi ĉe Ia ri prezenta ntoj aŭ konsuloj 

de Ia Asocio. Havante sufiĉe da membroj la 

I. E. L A. povos eldoni sian Jurnalon kun spe
cialaj artikoloj en nia lingvo knj ofie provi zejo 

por la membroj.
La samprofesianoj (inĝ.-mehan i kistoj, ing.- 

clektristoj, Kemiistoj, arhitektoj, k. t. p.) kiu 

interesigas pri nia ideo bonvolu ssndialmi siajn 
adresojn, proponojn, k. c.

G. Etfingro, ingeuiero-elektristo, 
Del. U. E. A., Bobrouisk (Ok
cidenta Rusujo).

Respondo

Precipe cn norda Dalmatio la plimulto de la 

popolo ankoraŭ bedaŭrinde suferas je malkle

reco, tial povus facile okazi al iu Esperantisto 

tio, kion samideano S-ro Nanni priskribas en 

86-a. Sed en suda Da I ma tuj o ia samideanoj ne 

timu pro sia butontrua insigno, ĉar la klereco 

de la popolo kunigas lie kun gia natura afableco. 

Spertinte gio, mi tion diras.
*

duokaze mi ripetas la rekomendon de S-ro 

Nanni : prefere estu portataj la steloj kun sur

skribo a Esperanto # au U r  K. A. (ne nur cn

Dalmatio, sed en la tuta mondo).

R. Rubĉiĉ, Trieste. 

Sportoj por Esperantistoj -

Estimata Sinjoro,

Rilate al la anonco kiu aperis en via Jurnalo 
pri Vintraj Sportoj en Svisujo por Esperantistoj, 

tre plaĉas al ni sciigi ke jam multaj personoj 

skribis al ni pri lio, kaj ni tre esperas ke la 
eksperimenton, havigi vintran rendevuon al Ia 
samideanoj, oni tre salos.

Ni tre dankas al vi pro la intereso kiun vi 
montris pri la afero, kaj samtempe profitas la 

okazon diri ke ni nun estas tute pretaj rezervi 
Cambrojn en la hoteloj por la partoprenontoj en 

la \ lutraj Sportoj. Konsilinde estas ke oni tuj 
enskribigu sin ĉe iu el ntaj oficejoj tra la mondo 

per la pago de Sni. IO. Tiun sumon ni redonos 

se la enskribilo trovus ke li (aŭ si) ue povos 
partopreni en Ia festo, sed estos necese sciigi 

pri la neiro almenaŭ unu monaton antaa la dato 
de la kunveno.

l  uos Cook  &  So n .

(Esperantia Entrepreno).

Esperantia Vivo
Naskigoj. — Fino B. Talens Anglasel!, fi

lino de nia Del. en Alcoy. —Sro S. Markov, filo 
de Sro Pavel Markov, Del. en Harmani!.

Edzigo. —Sro J. Moron, Del. en Nuits, kun 
Fino B. Million.

Morto. — Ni kun bedaŭro eksciis la morton 
de Sro A, H. Georges Blaise, Sekretario de la 
Esp. Grupo de Bruxelles, kaj frato de nia ko

mitatano kaj Londona Vicdel., Sro P. Blaise. Ni 

sendas al nia samideano niajn sincerajn kondo
lencojn.

Vojagoj. — Sro Blackclt, Del. en Bath, tra- 
vojagis Svisujon. — Sro Privat logas denove 

12, rue Soufflot, Paris.

Al niaj Legantoj

Ni atentigas ciujn niajn legantojn, ke 

laŭ la petoj de sufiĉe multaj personoj, ni 

decidis malaltigi la tarifon de la reklamoj 
kaj anoncetoj. Ni alprenis la kutimcn de 

Ia plej multaj jurnaloj difini la tarifon po 

linio. Vidu la prezojn de la nova tarifo sur 
Ia 4» pago.

Ni esperas, ke dank’al tiu plifaciligo 
ĉiam pli multaj personoj uzos la servojn 

de nia jurnalo —la plej disvastigata el 

ĉiuj Esperante redaktataj gazetoj — por 

diskonigi ĉiulanden siajn produktejojn, 

kaj ke niaj amikoj klopodos por plimultigi 
la nombron de la anoncoj, kiu estas 

esenca vivkondiĉo por nuntempa Jurnalo.

ESPERANTO.

VARIETEA MONDO

Nia fonda festo kaj la festprezentado
en Dresdeno

La somero [lasis kaj kiel ĉiu dume ripozas pro 

la laboroj de Kiula juro ankan V. E. L. Cedigis 

la laborojn kaj preparigis por la vintra laboro. 

Do la 15 septembro alproksimigis la tago, cu 
kiu oni fondis V. E. L. antaŭ unu jaro en Ber. 

lino ka j ĉi-tiun tagon oni ne povis preterlasi, sen 
festo. Kaj kiel oni povis pli bone kaj bele soleni 

ĉi-tiun naskotagon ol arangante belegan fest- 

prezentadon ! En Dresdeno, kie nuntempe S-roj 
Karlo kaj Kamilo Sclnvarz restadas, okazis je 

ĉi-tiu tago Esp prezentado, kiu superis ĉiujn gis- 

nunajn. Granda esperanta amaso ĉeestis, kies 

nombron la Dresdenanaj gesamideanoj taksis je 

300-400. Sed krom ĝi aperis, allogitaj per gran
daj anoncoj en la Dresdena gazetaro, anoncintaj 

la l-an Esperantan Prezentadon en « Viktoria 
Salon » tion da vizitantoj, ke ĉiuj lokoj estis 

okupitaj kaj ke la pli malfrue venintaj ne plu 

povis ricevi bileton kaj devis foriri.

La prezentado mem estis efektive grantia suk
ceso, kaj kun gojo ni povas diri, ke plezurriĉa

Tra ia Esperanta Liieraiiiro
La question de la langue auxiliaire 

internationale, por Gustave Gautherol. 

Paris, Hachette et Cie (Sm. 1,4Q)
(trava esta» tiu verko ; la Hernando |).ri U in

tenacia helpa lingvo, kjun anUqnelongo publi

kigis Sro Q u slave (jauthcrot, doktoro de liter

turo, profestoro fie la katolika (Iniversitato en 

Parizo.
La vic-admiralo Ba vla, honora prezidanto de 

a Marista Esperantista Ligo kaj de Esperanto- 

Rugakruco, verkis tre interesan antaŭparolon, 

en kiu, rapide resuminte la 320-pagan volumon, 

Ii gin laŭdas per tiuj aprobindaj vortoj :

« La libro de Sro G. estas lojala verko, eC
sciencoplena cefverko; plie, gi entus bono faro, 
La verkinto, vivante en medio iafoje malamika 

a( Esperanto, ekstudis tiun lingvon cn la celo 

gjn kontraubatali, sed post konscienca esplorado 
farita per la severa metodo kiun li kutime uzas 
en siaj historiaj laboroj, li fine elpensis la plej 
kompletan el la libroj gis nun publikigitaj por 

Ia helpa lingvo de D° Zamenhof... Tiu verko, 

kiun gia autoro entreprenis kun la intenco rui

nigi, se cstos eble, la Zamenhofan konstruon, 
cstos unu el giaj plej firmaj apogiloj ; sekve ni, 
konvinkitaj Esperantistoj, huldas sinceran dan

kon al Sro G. »
La franclingvaj esperantistoj nepre devos ha

vigi al si kaj tralegi liun tre bon»tilan kaj facil- 
legelilan vejkon. Ne por ili, sed por la sami

deanoj, kiuj malsufiĉc konas la francan lingvon, 

ini iom detale analizos gian enhavon.

En Ia ĉapitroj I-IV. Sro G. esploras hi gene

ralan demandon pri la neceso de internacia 
lingvo. Pro la rapidega progresado ile la inter

naciaj rilatoj la homara historio nun atingis le 

tutmondan periodon, Nur per internacia lingvo 
tiuj rilatoj estas plene realigeblaj. Tial multaj fi

lozofoj kaj scienculoj jani delonge proponis in

ternaciigi ĉu antikvan, ĉu modernan, ĉu pli

malpli artefaritan lingvon. Sed pro diversaj 
Icanoj, kiujn tre klare prezentas Sro G., nek la

latina, nek la Franca, nek la tiom multaj pro
jektoj de artaj lingvoj solvas la malfacilan pro
blemon. Nur per la Zamenhofa lingvo la de

mando estas plene k;ij definitive solvita tiom por 

la scienca kiom por la komuna uzado. Kiel 

diras la Idistoj : Neniam oni devus forgesi, /fe 
<>s/<elprovoj kiuj p onas esti elpeiwlaj nur
unufoje cn siaj esem aj elementoj.
En Ui kvar sekvantaj ̂apitroj S-ro G. elmon

traj la principojn «le Esperanto (plej granda in

ternacieco de I’radikoj kaj neAangebleco de 
v̂ortaj elementoj) kaj pruva* giau facillerneble- 

con. En pluraj universalaj kongresoj Esperanto 

manifestis sian parolablecon, praktikecon kaj 

disvastigon. La Esperantista popolo jam posedas 
multajn gravajn instituciojn kaj Ciujare plibone 
organizigas kaj potencigas.

Poste, en kvin ĉapitroj (IX.XIII), la aŭtoro 

tuto prave opinias, kq la Esperantistoj devas pli
multe konfidi cn sia propra fervoro ol en la 

apogo de lVegnestraroj. Nur la privataj ini

ciatoj, klopodoj kaj penadoj fine veukos la ku
timan indiferentecon de (‘regnestraro} aŭ de ofi

cialaj institucioj. Proporcie kun la kreskado de 

I'Espera utistaro, malkreskadas la malfervoro de 
Fenestraroj kaj plimultigas, pligrandigas iliaj 

aproboj, permesoj, subvencioj kaj sankcioj. La 
komercistoj, scienculoj, literaturistoj, kiuj sen

partie uzis Esperanton deklaras, ke gi mirinde 

taŭgas por komerco, scienco kaj literaturo. La 
l̂iigokruco kaj la Blinduloj ankaŭ ricevas per 

Esperado grandan utilon kaj helpon.

En la antaŭ lanta (XIV) ĉapitro S-ro G, kon- 

traŭbatalas la opinion de liuj, kiuj malprave 
limas, ke Esperanto iam riuinigos la amon al la 
patrujo, kaj li aprobe citas tiujn parolojn de 

Unuel (Zamenhof); a Celadon al lingvo inter- 

nacia ne devas escepti eĉ la plej varmega blinda 

«ovinismo: ĉar Ia rilai») inter celado al lingvo 
internacia kaj internacia ôvinismo estas tia 

sama, kiel inter nacia patriotismo kaj amo al sia 

familio ; Cu iu povas diri, ke la pligrandigo de 

reciprokaj komunikigoj kaj interkonsentoj inter 

homoj de tiu sama lando (celado palviola) mi* 
nacas per io al la amo familiaV» (Vid. Fun

dan!. Kreston*, p. 275)

En la fina (XV) capitro, la aŭtoro resumas la 

historion de la reformista agitado kaj, sin apo
gante sur diversaj verkoj de S-roj Kolo\vrat, 

Aymonie»*, eĉ Couturat, li konkludas, ko Espe

ranto estas tiel egale admirinda je la ligvoscienca 
kiel je la praktika vidpunkto ; li pravigas la sur- 
signilajn literojn, Ia akuzativon, Ia labelon de 

«simplaj » vortoj. %\do nur difektis la grama- 
tikad de D-ro Zamenhofa La reformistoj,sen
cese reformante siajn reformojn, malgraŭvole 

revenas al Esperanto». « El tio, ke Zamenhof 
fiksis la esencajn karakterojn de la lingvo, ne 

sekvas, ke ĝi ne eslas senfine perfektigebla. 
Multego da Esperantaj verkoj pruvas, ke gi 

eslas lia kaj ĝis mirinda grado, (iiaj kontinuaj 
progresoj similas tiujn de infano» kiu maturigas, 

tamen konservante aian sampersooccon. Se eble
trovigas en Esperanto kelkaj malbon ujetoj, ili 

estos forigataj por la natura forto de evoluado, 

tute same kiel fortika arbo forjetis mem la 

sekigitajn foliojn, vermboritajn brancojn kaj 
parazitajn vegetajojn, kiuj malhelpas la iradon 

de «ia viviga suko. (p, 312).
Konklude mi diros, ke tiu verko, krom kelkaj 

negravaj eraretoj aŭ mankoj sajnas al mi bonege 

inspirita de saga kaj sincera amo al nia lingva 

kaj bazita sur vasta legado kaj metoda utiligado 
kaj klasifiko de multaj ĉiuspeocij dokumentoj

pri, por, cC kontraŭ Esperant/), Multaj sami

deanoj, gin traleginte, meditinte aŭ diskutinte, 
pli bone konos l i historion kaj la meritojn de 

nia lingvo. La neesperantistoj, eble eĉ kelkaj 
malamikoj de Esperanto, povos konvertigi, kiel 

la aŭtoro mem, kaj farigi plej fidelaj apostoloj 

de Esperanto. Tiel estu !

u Sauimk. Dramo en unu akt i de Oskar
\\ ilde, tradukis II. J. Bullhufs. — Amsterda!!», 

C. L. (i. Veldi, UHO. » (Prezo Sni.'0.30)
Tre agrable elrigardas tiu unua specimeno 

dela nova kolekto « Esperanta teatro internacia », 

kiun jus iniciatis nia malnova samideano S-ro 

Bulthuis, kiu tiel senbrue, modeste, sed fidele 
kaj j>ersisteme laboradas por uia kara lingvo. 

Mi intencas rakonti la dramon, montri la karak
terojn de la ĉefaj personoj, malkasi mian gene

ralan impreson kaj adoni kelkajn rimarkojn pri 

la stilo de la traduko.

La loko de agado estas Nazareto,̂ r granda 

teraso cn la palaco de I lerodo, tet rarko de Judeo. 

Sur la fundo de la teraso estas malnova cisterno, 
en kiu esus katenita la profeto Johanano. 

«Eslas vespero; la luno lumas» Ekzekutisto 
staras post Ia cisterno kua glavo, kiun li tenas 

oblikve pcrambaŭ manoj (p. 'i, 5). Soldatoj kaj 

unu juna oficiro, Narabot, interparolas kaj tia
maniere prezentas al ni Ia plej gravajn personojn 

de 1’unuakta dramo: Ilerodo (la tetrarko). He

rodias (la tetrarkio) kaj la bela Salome, filino 
de Herodias. Iam post iam oni audas la voĉon 

de Tprofelo, kiu per malprecizaj paroloj malbe

nas la gelelrarkojn kaj antaŭ diras plej teruri
gajn okazontajojn.

En la palaco oni festenas. Salome eliras el Ia 
festenejo, alproksimigas la cisternon, en giu ri

gardas kaj, per karesaj promesoj, decidigas Na

rkoton, de kiu ii estas amegata, ke li dirigu 
Ia profeton, malgraŭ la malpermeso de Ilerodo.

La profeto aperas. Li estas juna, blankvizaga, 

nigrahara, belega. Salome per plej pasiaj vortoj 
proklamas sian amon al Johanano, kies buson 

Si nepre volas kisi. a Mi ne volas vin rigardi, 
respondas la Casta, virga profeto. Vi estas mal

benita, Salome. Vi estas malbenita I » kaj li 
reiras suben en Ia cisternon. Dum tiu sceno, la 

jona oficiro, [iro malespero, sin trapikis kaj 
falis inter Salome kaj Johanano.

Herodo alvenas sur la terason kim Herodias 

kaj la tuta kortega sekvantaro. Li ankaŭ enami

gas Salonieon, sian bofilinon. Li deziras, eĉ or
donas, ke Salome dancu por li. Salome, por liu 

iociti, unue rifuza». Tiam la tetrarko solene 
promesas, juras, malgraŭ la regino, keli donos 

al Salome, se Si konsentos danci por li, Cion 
kion si petos, eĉ la duonon de sia regolando. 
Post tiu ofte ripetita juro Salome, fine dancinte 

Is sepvual-dancon, falas senvuale al la piedoj de 

Herodo tule amebria.

« Salome. — Mi volas, ke oni alportu al mi 

sur argenta plado...)»

« Hbuouo (ridante). — Sur argenta plado,
certe, sur argenta plado. Si estas ĉarma, ĉune?

Kion do oni alportos al vi sur argento plado, 

kara kaj bela Salome, plej bela el Ciuj knabinoj 

en Judeo, kion oni alportos al vi sur argenta 

plado? Parolu, kio ajn gi estu (estas), oni al

portos gin al vi miaj trezoroj apartenas al vi; 
kio do gi estas, Salome ? »

u S a lo m e  (ekstarante). — La kapo de Joha
nano ! 9 (p. 32)

Herodias aprobas sian filinon. Sed Horodo, 

bcldaŭraute slan juron vane klopodas, ke Salome 
redonu al Ii sian vorton ; li proponas kompense 

multajn altvalorajn juvelojn : Salame konstante 
ripetas: Donu al mi la kapon de Johonano! La 

ekzekutisto plenumas sian abomenan oficon kaj 

alportas « sur argenta plado » Ia kapon de Tpro- 

feto. Salome ĝin ekprenas kaj kisas Ia buson de 

Johanano. «Ha I Johanano, Si diras, vi estis 

bela. N ia korpo simili* al ebura kolono sur pie

destalo el argento, gi similis al gardeno plena 

je vinberoj kaj argentaj lilioj... Nenio en la tuta 

mondo estis kiel via korpo, nenio cn la mondo 
estis tiel nigra kiel viaj haroj, kaj nenio sur 

tero estis tiel ruga kiel via buŝo. Via vodo estis 
oferujo el kiu fluadis multekosta odoro, kaj se 
mi rigardis vin, eksonis en mi mirindaj sonoj. 

Ah ! kial vi ne rigardis min, Johanano? k. t. p. »

(p-.-*)
(liuj, kroni Salome, foriras el la sangomaku

lita teraso, ludio de lunlumo falas sur Salomon. 
Herodo,forironte,sin turnas kaj ordonas : «Oui 

mortigu tiun virinon! » La soldatoj rapidas al 
Salome kaj sin dispremas per siaj sildoj.

Tia estas tia dramo, tre mallonga, sed riĉa de 

mortigoj kaj diverspecaj abomena joj. La karak
teroj.,. sed ĉu tiuj personoj gustadire havas 

karakterojn? Cu ili neestas nur mizeraj mario
netoj, kiuj mehanike ĉiam ripetas la samon? 

Herodias simila al tiuj pupoj kiuj nur diras. 
PaCjo ! Panjo ! ĉiumomente admonas la tetrar

kon : Ne rigardu mian filinon! — Herodo, 

supersiiĉa, sennervigita, sencerbigita pro dibo- 

ĉado, ĉie kaj ĉiam sentas trablovojn kaj flugil- 
haiadojn, kaj kvar — kvinfoje lacige ripetadaCas 

« nii sentas trablovon..-, mi esus gaja... sur 
argenta plado... »
Salome ama». U profeton per stranga, malna

tura amo. Si pensigas al tiuj hombestaj vam

piroj, kiuj meznokte elterigas kadavrojn por 

doni al iliaj senvarmaj putrantaj lipoj mildi
gajn smacojn! Sincere tiu dramo Aajnas abo

mena al iomete delikata gusto.

Per la suprecititaj lokoj la leganto povis mem 

taksi la rimarkindajn ecojn de Ia traduko. 

Tamen mi permesos al mi diri, ke la tradukinto 
ne sufiĉe korektis sian manuskripton nek la 

presprovajojn. Mi deziras ke la unua eldono ra

pide elĉerpigu por ke Ii povu malaperigi tiujn 
nemultajn makuletojn.

VERTO.

Pro eraro la subskribo de la tra

dukinto de nia lasla felietono La 

Suferoj de la Juna Werther, estis 

forgesita. La Esperantiginto eslas 

S-ro P. I 'siuger, Del. de i i  E. A e n  

Mainz.

Statistikaj Notoj

Je la l-a de oktobro, la regionoj, kiuj pose

das pli ol r/) Esperantianoj estas la jenaj :
Moskvo, aoi Magdeburg, 70
Paris, 174 Sydoey, 70
Augsburg, loo Stuttgart, 70
I )anzig, 137 Abbeville,
London, 133 Amsterda!», (ii
Amiens, 93 Kostroma, 58
Bromberg, 83 Tiflis, 57
Berlin, 79 Kiev, 56
Genova, 78 Miinchen, 58
Dresden, 78 l . v o n , 52
Praha,

r̂- ̂  *
i  I R osto v, 51

Irkutsk, •"V—T / / Grenoble, ol
Firenze, 76 S’Gravenhaere, 50

72

I

Sabadell,

Niajn sincerajn gratulojn kaj dankojn al la 

Del., kiuj atingis tiun belan rezultaton. La 

uombrode tiuj urboj duobligu por IOI i I



ESPERANTO

vespero prezentiĝis ne nur al la ĉeestintaj Es

perantistoj sed ankaŭ al la alia publiko. Jam la 

esperante verkita programo, al kiu estis aldo

nita germanlingva klarigo pri Esperanto kaj 

sur kies lasla paĝo la leganto trovis artikolon 
pri V. E. L., ĝiaj celoj kaj taskoj, kauzis viglan 

interparoladon de fpubliko jam antaŭ komenco 

de Tprczentado.
La programo mem estis bonega. Ĉiuj artistoj, 

escepte du, estis membroj de V. E. L., ĉiuj 

donis sian plej bonan kaj riĉigis ĉiun numeron 
per esperantaj aldonoj. Antaŭ ĉiuj niaj sami" 

deanoj Karlo kaj Kamilo Schwarz ree montris 

grandan lei tecon kaj el iliaj arangoj oni vere 
semis la deziron kaj esperon, ke la verda stelo, 

cirkaŭ kiu la Esperantanoj kunvenis, al ĉiuj 
estu bona amiko. Sro Karl Sch\varz prezentigis 
kun sia frato kiel lertaj bicikletistoj kaj arkpa

fistoj sur bicicleto, kaj kiam, kaŭze de sia bo
nega pafo el sia pafilo desupre sub la plafono de 
Talia salono elruliĝis grauda esperanta standardo 

salutanta la publikon kaj deziranta bonvenon, 

la bojego kaj la aplaŭdado ue volis finiĝi. La 

sama entuziasma aplaŭdado trasonis la grandan 

halon, kiam je Flino de I'unua parto aperis vi
vanta figurajo, (prezentita de S-rino K. Schwarz) 

kiu belege gloris la kreinton de Esperanto, nian 

majstron Zamenhof.
Post mallonga pauzo, dum kiu en la koridoroj 

kaj en la apudsalonoj orii nur aŭdis esperante 

parolantajn gesinjorojn, ankaŭ Ciuj aliaj ar

tistoj trovis multe da okazo, rikolti viglan aplaŭ- 
dadon. Eĉ la bonege dresita simio Moniz l-a, la 

karulo de ('Dresdena publiko, montris, ke ankaŭ 
li ekkonis la valoron de Esperanto, ĉar adiaŭi- 

ĝante li levis afinon surhavantan la vortojn 

« Bonan nokton ». Je 1’ttno de ('prezentado Sroj 
Schwarz kiel parodistoj donis al la publiko 

okazon, multe kaj sincere ridi kaj amuzigi. 

Dum ĉi-tiu numero granda laŭra girlando kun 

bela bando estis transdonata per kiu la Dresdena 
Esperanta Societo esprimi» al la aranĝintoj de 

(Vespero sian dankon. Per esperanta parolado 
S-ro Karlo SC|lWarz dan)*is n\ In donncintoj. La 
muzikpeco « (iis la revido » finis la rimarkindan 
okazinta jon kaj certe ĉiuj vizitintoj forlasis la 
teatron en la konscio, ke per Ia arango de ('espe

ranta prezentado oni gajnis novajn amikojn kaj 

anojn por uia movado.
Post la prezentado mulle da geesperantistoj 

kunvenis en kafejo Maximilian por en Ia societo 

de Ia artistaj gesamideanoj fini... la belan ves

peron. En la nomo de V. E. L. Sro O. Linse 
esprimis al Ia Dresdena Esperanta Societo Ia 

plej sinceran dankon por la afabla kaj grave 

subteno. Sro K. v. Kreo keli gloris la V. E. L. 
kaj ĝian estraron kaj M. Hankel interese rakon

tis pri okazintajo dum la vojadi en Ameriko 
al li mondkongres) en \Vashington, nome pri 

renkonto kun varietea artistino kiun si gajnis 

por Esperanto kaj V. E. L.
L.

REKLAMO
TARIFO

Anoncetoj.

K o re s p o n d a d o . — Unii enskribo (2 linioj): 
& 0.20 (= 50 centimoj).

P et o j &  P r o p o n o j ; K o m e r c a j r e k l a m o j . —

Unu linio (7 vortoj) r& 0.10 (=25 centimoj).
Niaj abonantoj raj/as unu enskribilon por 

korespondado aii (Inlinian anonceton senpage.

Reklamo.

Por 4 enpresoj (anonceto aŭ reklamo) ra
bato de IO o/o ; por li enpresoj, 25 o/o ; por 
U enpresoj (unujaro), 50 o,o.
Avizo. — Ĉia reklamo aŭ anonceto estu sen

data antaŭ la 10-a kaj 25-a de ĉiu monato al 

nia administrejo aŭ per niaj agentoj. Antaŭa 
pago per poŝtmandato aŭ respond-kuponoj. Na

ciaj markoj ne akceptataj (krom por Hispanujo 

kaj Ilusujo).

G e n e r a l a j  A g e n t o j .  — G. VVarnier, lo, rue 

Montmartre, Paris; A. G. Brovvne, 20, Wel- 
lington St. Strand, London, W. C. ; Germana 
Esp. Librejo, Sternwartenstr., 'i0, Leipzig ; 
Espera n to-Libr cjo, Tverskaja 28, Moskvo.

K o x * e » p o n c i a c l o

Ni atentigas la personojn,enskribitajn sub tiu 

rubriko, ke ili devas konsideri kiel devon kaj 
honoron respondi almenaŭ unufoje al ciuj 
personoj, kiuj skribos al ili laŭ tiuj anoncoj./' 
Ĉiuj korespondantoj skribu siajn adresojn plej 

legeble (en nacia lingvo), se eble per stampo.

L = letero. PK = postkorto. PI = postkor
toj ilustritaj. PM = poŝtmarkoj. b.fl. = 

bildflanko.

Kassel (Germanujo). — S-ro Otto Dcjehnjer 

SVolfsschlucht 27, P. L
R a o v a n i c k  (Aŭtrio-Silezio) — S-ro Frant 

Dvornik, nur L- kun perfektaj Esperantistoj.
S ar ato v (Rusujo) — S-ro Vladimir Stepanov, 

Kuzneĉnaja ui. d- No -*«, kun fervojaj oficistoj 

de ĉiuj landoj.
M oskvo  (Rusujo). — S-ro N. I). Murahovskij 

Moskvor. ui., Mokrinsk. per. d. No 2.

Zmkiiinka (Rusujo, Podolio). — S-ro G. 

(iehrmann, P. T. M. I .
Alberta (Canada). — S-ro Y. I). Da\ves, 

Post Office, Calgary. P. I. kun alilanduloj,

O d e n se  (Danujo). — S-ro Marence Nielsen,

A bsa lo n sg adc  2.

Looz (Polujo). — S-ro K. Orzechovski, str.

Piotrkovska N0 $42 P. L
S c i i  e v e n  i n o  e n  (Nederlando). — S-ro W. Maa

ton, Kaas \\ ijkstraat K'i P. I. S-ro AV. v. d. 

Toorn, Messtraat IO P. I.
Armentikrbs (Francujo, Nord). — S-ro Oscar 

Vanhove, OO, rue d’Erquinghem P. I.
Bromberg (Germanujo). — F-ino Martha 

VVegner, Hempelstrasse 27a P. I. L.
Olomolg (Austrio-Moravio). — S-ro Vojtĉch 

Nĉmec, Ztracena 3H P. I. ĉiam respondas P. M. 

sur Ia bildflanko.
Sabadell (Hispanujo). — S-ro Jozefo Vidia, 

Via Masague 'i*'» P. I.
BoulogNk-sur-Seinb (Francujo). — (i. C.han- 

taz. I I bis ('.hausse du Poni P. I. ((vidajoj 

de Parizo).
P a r is  (Francujo), — S-ro Melo, 82, Rue de 

Montmorency deziras sak ludi kun Ciu j sa

mideanoj.
N V a r n s d o r k  (Aŭstrio-Rohenujo). — S-ro 

Rudolf Riedel, |>rokuristo, \ UI 9U8 P. M.

B o denbach  (Austrio-Bohenujo). — Josef j 

Hanf, P. K. L.
O d e s s a  (Rusujo). —S-ro Leonido Y. Grineviĉ 

juna maristo, posta kesto 1553 P. I. L. ĉiam 

respondas.
O d e n s e  (Danujo). — S-ro Frode Larsen, 

Gormsgade 5.
( I e r  v e n  y k o s t e l e c  (Aŭstrio-Bohemujo). — 

S-roFr. Baliĉek, instruisto. P. I.
Kcenigsuerg (Pr. Germanujo). — Y. Schvvai- 

ger, Hochmeister Str. 15.

Par an.a-Pa r an a(»ua (Brazilio- Malo Parana). 
— Epaminondas de Britio, kun samideano kaj 
samideanino eksterlande ‘iaj eu Brazilio.
Taranaki (Nov-Zelando). S-ro George 

Fraser Okura, Mangaroa ne plu deziras kores

pondadi.
Serpuhov . (Rusujo). — S-ro N. Mu ha laj ev 

kun gojo avizas siajn gekorespondantojn, ke li

je Ia 5-18 XI, ĉesos esti soldato bonvolu tiam 
adresi: N. Muiiatajev, pentrartisto, Serpuhov 

gub. Moskeva.
O l o m o u c  (Aŭstrio-Moravio).— F. R. Kroutil. 

P. I. L.

B u d a p e s t  (Hungarujo). — S-ro J. Gabor, 

VIII, Prater ut. 16, I. li. P. L

DussELDpiu (Germanujo). — S-ro P. Lersch, 

30, Konkordiaslr., P. M., P. I. (sendos tuj sam

valoran k va n lon).
B o u l o g n e - s u r - M e r  (Francujo).— S-ro Victor 

Ilaignire, internaciaj transportoj, 149, rue du 

Moulin-a-Vapeur, P. I.

F o t o j  l t a j  Ĵ P r  o p o n o j

EKSPEDA FIRMO. — Krook Pcrsson, en 

Liibeck. Ekspedoj al nordo. Eksport-kaj-import- 
komisionoj. Adreso : G. Klefe, Unterave., 8, Lu- 

beck (Germanujo).

VINTRAJ SPORTOJ por ESPERANTISTOJ.
— Thos. Cook kaj Son plezure sciigas ke ilijan! 

faris arangojn pri internacia Vintra Festo kiu 
okazos 17aM ĝis 24an Januaro 1911, cu Ciiam- 
pcry (Svisujo). La programo enhavas plenan 
informojn pri la tagaj sportoj kaj Ia vesperaj 

distra joj, ankaŭ pri logado, kaj la voj a gara n goj 
de la ĉefaj urboj en Eŭropo. Postulu ekzemple

rojn ĉe THOS. COOK kaj SON, Cefoficejo. — 

LUDGATE CIRCUS, LONDON.
■ .  .................. ■■ I ■ — ■■ ■■ ■ I ■ I i ■■■ I HI .......  ■■ ■ ■■ — I ■■ ■ « -  M -  •

CA' VI AMAS belajn kantojn? Se jes, en- 
sendu tuj 20 Sd. (duona prezo) postmandatc aŭ 

du respondkuponojn al Emil Finn, Ipsala 

(Sved.) kaj vi ricevos Ia libron Sveda Kantaro, 
enhavanta .‘30 svedajn kantojn, esp. trad. kun 

melodioj.

MI DEZIRAS AĈETI ekzemplerojn de Espe
rantaj Rondirantaj gazetoj (malnovaj kaj nun

tempaj) litografie aŭ hektografie presitaj. An
kaŭ mi deziras akiri, per aĉeto aŭ intersango, 

kelkajn malnovajn Esp. jurnalojn. Bonvole 

skribu tre legeble. II. T. Baitey, 31, Caversham 
Ro;«d, Kentish To\vn, London.

ŜPARMONO 4%. — Eldonejo « Esperanto ». 
Leipzig, Augustenstr. 17 p. r., Germanujo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AL LA DELEGITOJ ! — Antaŭ tempo m;

forsendis al Ia Delegitoj la cirkuleron enhavan

tan demandojn pri adresaroj, (iis hodiaŭ mi 
rieevis jam multajn respondojn, sed ne ankoraŭ 

ĉiujn. Tial mi petas tiujn, kiuj ni respondis al 

mi, ke ili plej baldaŭ afable al mi respondu; mi 

estas preta pagi Ia poŝtelspezojn je konto de la
*

Delegitoj direkte kaj sume en («enevo. Aten

dante pluajn respondojn, mi dankas «ntaŭe. Voj- 
itrch Kraus, Del. de U. E. A. Praha 207-1 (Bo

benujon

LOGADO. — En bele lokita vilado apud 

Dresden sinjorino serĉas kleran samideanon por 
hejma kunloĝado en sia konforta logejo. Pluajn 

informojn koncerne pago k. t. p. dono*. 

Delegitino Kneda Unger, Langebrŭck, (Sa- 
sujo).

MARSO DE LA ESPERANTIANOJ. - 
Mar.ŝu antaŭen, Esperantianoj,

Avangardo de la batalantoj 
Por Ia paco,.... ktp.

L. Sca u s e  l l i .

Por akiri nuiziknjon de tiu poemo, sin turni 
al Ta ii toro en Firenze, via del FAgnolo 'iS. Esp.-

Of. Prezo: Sm. 0,50 (Fr. I,‘25)

CIUJ VERKISTOJ ES PERA N T IST AJ. Ha

vantaj eldonindajn prozajojn aŭ versajojn 

(ĉu originalajn ĉu tradukitajn) estas petataj 

/sciigi sian adreson al s-ro K. Nievenglovski, 

Del. U. E. A. en Vilno (Rusujo) Zaulek Bialy

d. 8 m. 15.

KAPABLA KAJ LABOREMA AGENTO.
deziras ricevi reprezentadon de komercaj firmoj. 

Sin turni al s ro K. Nievenglovski, Del. de 

I . E. A. Vilno (Rusujo), Zanlek Bialy d. 8.

m. 15,

MI ESPRIMAS, ĉi tie mian plej koran 

dankon al la samideanoj pro Ia afabla akcepto 

en ilia rondeto ka j speciale al S-ro prez. Gabzd vl 
kaj lia familio pro la granda, afabla gastemeco 

ricevita de ili. M. Kurz, Del. Thropin.

MUZIKISTOJ — Mendu ĉiajn muzikajojn ĉe 
A. Besnard, 26. Rue Antoinette, Paris.

POŜTMARKOJ. — Ni deziras intersan#! p. 

m. de ĉiuj landoj kaj akceptas gis IO perojn de 
ĉiu speco. Ni sendas markojn de Norvegio, 

Svedujo, Danujo, Islando kaj Finlando. 

Senf, Gibbon kaj Vvert Tellier deziras ankaŭ 

koresp. kun Esperantistoj. Sig. P. Berge, Chris- 

tiansund N. (Norge).

HELPO. — Sekve de la malbona stato de 
Esper. en nia urbo, ni petas ĉiujn samideanojn 

kunhelpi ĝian plibonigon sendante al ni ĉius
pecaj n gazetojn, prezarojn kaj aliajn propagan

dilojn. Por klubo Esp. en Gerte (Svedujo) 
J. Helsing kasisto.

INTERŜANĜO DE P. M. - S ro T. Hilde- 
brandi, Thun (Svisujo) intcrsanĝas P. M. kaj 
deziras ricevi la novajn seriojn de Austrio, 

Bosnio, Portugalujo, Turkujo, Bulgario kaj 
P. M. de germanaj, francaj kaj anglaj kolonioj. 
Respondos ĉiam kaj luj.

ANGLINO, estas invitata por paroli angle 
kun 9-jara filineto ĉe V-D de U. E. A., paro

lanta angle kaj esperante, kaj lia edzino ins

truistino. Familia kunvivado, monata salajro, 

Sm. 30. Skribi al D-ro T ve tae v, Gubernia Zem- 
ska Uprava, Kostroma (Rusujo).

PENSIONO. - Genevo (Svisujo), Villa Ies 
Melezes, 17, chemin des Chĉnes. Pensiono por 

fratinoj, saniga situacio, ellernado de franca 

lingvo kaj kompletigo de la edukado. Hejma 

vivado. Prospekto Esperanta ĉe la direktorino. 
Por pluaj detaloj sin turni al la direktorino.

AL LA ESPERANTISTAJ POLICANO.». —

Ĉiuj policistoj esperantistaj estas insiste petataj, 

sin konigi al Sro Miguierc, policinspektoro, 

prezidanto de Polica Klubo Esperantista, Polica 

Prefektejo, Paris, kiu penadas kolekti kaj sciigi 
la esperantistajn samprofesiuloĵ  en Ia celo pli

faciligi la oficialigon de Internacia Policasocio.

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 
la superaj lernejoj akceptus kelkajn fratinojn 
en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hejo' 
lado. Ĉarma artista hejmo kun mirinda situacio 
kaj bonega aero, borde de 1’fama Geneva lago 
(France,  Esperante, germane, angle). Adr. : 
S™ Vittel, prof. « La Vegnetta ». Morges par 
Lausanne (Svisujo). Esperanta prospekto laŭ 
peto.

POŜVORTARO. — Tre interesa libro por 

hispanlingvanoj kaj fremduloj vizitontaj lati

najn landojn. Enhavas pli ol 10.000 radikojn. 

Lukse bindita 2 Fr. Adresu al S-ro X. TuJuri, 

S. Sebastian (Hispanujo).

POR JUNULOJ. — F. L. G. Mareebâ 13.-
A. Direktoro (Lingva fako), Northern institute, 
internacia komerca lernejo, prezidanto de inter
nacia Asocio de Instruistoj, 384, Kingston Ter
race, Leeds, Anglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni la Angl. Lingvon kaj 
komercajn metodojn. Banejo ; biliardĉambro, 
fumĉambro, k. t. p. Jare 500 Sni.

o m o r c a j  r o l L l a m o j

Ĉ A M P A N O  E S P E R A N T O
Pro sia bongusto, pro sia natureco, pro sia 

komerca marko : « La Verda Stelo », tiu ĉam- 

panvino de Ia firmo Gustave Iveruel ĉe Ay- 

Champagne, Francujo, speciale taŭgas por Espe
rantistaj kongresoj, festenoj, kunvenoj, k. t. p.

Po I botelo : Sm. 1.10, 1.40, 2 laŭ kvalito ; 

Fr. 2.75,3.50, 5 laŭ kvalito. La botelo prenita 

ĉe Ay.
Por mendoj, informoj kaj prezaroj sin turni 

al :

S-ro \VILLERMOZ, U. E. A., No 19- «.94.1 
generala ri prezenta nto por la tutmonda Espe

rantujo.
Oni petas pri fidindaj subaan toj.

Quai Lunel, ?4, Nice, France

i u s  a p e r i s

L A  D E V O
Parolado adresita 

al In sinjorinoj de Genevo kaj de Laŭzano

de

Ernest N A VILLE 

tradukita de Rene de SAUSSL RE 

152 pagoj kun portreto de Ta utoro

Prezo : 80 Sd. (Afranke : 8."» sd.)

• •

La Construction t o g i r o  m  mois
E N  E S P E R A N T O

Reponse a des critiques, suivie de propositions 

! • a 1’Academie Esperantiste

par ANTI DO 

'92 pagoj. —  Prezo : 65 Sd. afranko
•

• •

La logika oazo tie Vortfarado
EN E S P E R A N T O

Esperanta resumo de la franclingva verko 

12 pagoj. — Prezo : 15 Sd. afranke

• •

MENDEBLAJ DE

Universala Esperantia Librejo
10,  rue de la Bourse,  Geneve

(Suisse)

!> A Et B ̂  EGLI’S HOTELO 
i i i  n u i  INTERNACIA

li, rue Bachaumont (Bourse)
Moderna, centre de Paris, proksime Lou vre kaj 
Bulvardoj. JJO ĉambroj. Tre moderaj prezoj.

Svisa mastro.
Oni parolas Esperante.

KRURAJ MALSANOJ. — Vejneca i vundoj
kaj longdaura) vundoj, ĉiam malaperas per l i 

uzado de la « Sanigilo » mendebla re la apoteko 

Rolland, en Morcuil, Somme (France), t'irii 

sola poto da pomado sufiĉas. Gi kostas nur

3 fr. 25 (I S 30).
__  — - . . ------  ■ ■ i ■ — —

GRANDA HOTELO DU GLOBE, Paris, 71, 

rue Monge (apud rue Lacepede). Posedanto A. 
Leclerc. Proksime stacidomoj Auslerliiz-Lyon- 

Montparnasse kaj Sportogardeno Sorbonne- 

Luxembourg’a gardeno. Ĉambroj de 0,80 Sni. 

gis Sm. 2. La gemastroj estas esperantistoj.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ Espe-
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Esperanto Germanujo ; Leipzig, Augustenstr 17

P- r-_________________________________________

9 LAMPIONOJ, formante la vorton Esperanto, 

Sui- 1.50 kaj sendelspezoj. Eldonejo Esperanto, 
Germanujo, Leipzig, Augustenstr. 17 p. r.

150 ESPER. POŜTKARTOJ diversaj Sin. 
4.50 (I(X), 3 Sm.). Mendu prezaron. Eldonejo 

Esperanto,  Germanujo, L.eipzig, Augustenstr. 

17 p. r.

INTERNACIA PROPAGANDA K O R ES- 

POND-POŜTKARTO, seslingve kun belega 

bildo de nia majstro. Po IO ekz. Sni, 0.15; po 

50 ekz. Sm. 0.55; po 100 ekz. Sm. 0.90; 1000 
ekz. Sni. 5.20, afrankite. Oni akceptas ankaŭ 
postmarkojn (iunaciajn, transpagajn kaj Rsp-

ĉekojn. Germana Esperanlo-Librejo,  Stern- 

\varlc 40, Leipzig, Germanujo.

DELEGITOJ! Prezarojn petas flotlerdanische 

gereedscharhandel, Nicuwe Markt, li, Rotter
dami Nederlando. Societo por la vendado de iloj 

kaj maŝinoj por buĉistoj.
zszrnjMMTKnjcSrBrzmimammummamtrm

La Administranto (Giranta M ic h a u d

Laborista Kooperativa Presejo, W- 
15, rue Amiral-Roussin. Dijon

(Francujo)

LA PLEJ BONA REKLAMILO
estos la

Oficiala Jam itro  por ii. E. li.
p o r  1 9 1 1

Car ()i estos sendata al ĉiuj Esperantianoj 
kaj ni sekve povas garantii presa

don de minimume 8.000 ekz.;
Ĉer gi estos konstante uzata de ĉiuj Es

perantianoj en ĉiuj anguloj de la
terglobo;

Car gi eslos la plej disvastigata, la plej 
uzata cl ĉiuj Esperantaj adresaroj.
Ĉiu komercisto, eldonisto, libristo, ekspor

tisto, k. t. p., do sendu kiel eble plej baldaŭ 

anonĉon por la dir ita Jarlibro.

T i V - R I F O  s

I pago : (1G 1/2x11 1/2cm) : 20 — 

lfi pugo : IO §. — lfi pago : 5 §. — 
1/10 pago : 2.50 §. — Duliniaj anon
cetoj : 0.80 §.

Kabalo da IO « /o por ĉiuj Esperantiaj 
Entreprenoj por 1910 aŭ 1911.
La anoncetoj estos ricevataj nur ĝis Ia 5a 

de novembro.
Oni serĉas lokajn anoncmaklerislojn.
Sin turni al : ESPERANTIO, IO, rue 

de la Bourse, Geneve (Svisujo).

♦t

La sola internacia signo estus :

la VERDA STELO “ GASSE
(8* jam).

kun ore skribita vorto "  ESPERANTO " ld6pos6e-registrital.

REKONIGUS I PROPAGANDILO I

Pingloj, broĉoj, kravatoj pingletoj : I: Fr. O 75.
IO : Fr. 6.— 100 : Fr. 45. —afr. kaj rekoni. 

Censignoj (kun duoblo faco) I : Fr. : I 50, 
IO : Fr. 12. — Afr. kaj rekon.

Konto kun (̂ekbanko.

Mendu ilin al via grupo, aŭ per simpla poŝt- 

karta mandato al Sinjoro E m ilo  G asse , 55, rue 

Fred. Bellangcr, Ha vno, Francujo, a ŭ al saltene
joj : Belgujo : S-ro. O. Van Schoor, Vondelstr. 

Antverpeno. Britujo : E>p. Oficejo Liverpool. Ger

manujo : MoIIer el Bore!, Berlin. Hispanujo : Ma
nuel Fuentes Bidebarrii ta, Bilbao. Rusujo ̂Mos
kva librejo Esperanto, Tverskaja 28. Moskvo.

f ila  U A  K O L E K T IS T O J

jus aperis la unua numero de Kaperanta 
Teatro Internacia : i

SALOME 0 .

dramo deOska/' Wildet tradukita en Esperanton
de II.-J. liulthnis (I Ngo). Prezo fe 0*30. 

Mendebla Ce la eldonisto C.-E.-G. Veldi, 
Amsterdam, Prinsengraeht, 550- 

(Librovendistoj povas mendi komisie ekzem

plerojn).

Z ™ 08 0 'UIS

( o fn o u B J jJ  9 3 jN  s p  o (a o ijO -o |u e j9 d S B

3 0  B|qapa3m : 0jqi[ B|;|n ‘B|qeJ?y

(nm)  M s o n i  S9e i i i

Ĉe la firmo Koncali logas Es-OF. k:» j Vlede!.
de U. E. A.

P L I  M A L K A R E  O L  I E  A J N
Senpera Vendado de Ia Regionaj

Produktoj

ESPERANTISTA EKSPORTOFICEJO
58, Bue Mulatiere, 58

S A I N T  - E T I E N N E  (rra neu jo)

Rubandoj — Veluroj — Galonoj — Punto de 

Le Puy.
*
Cas pa filoj, revolveroj, hŝkaptiloj, sportiloj — 

Bicikletaĵoj, bukletoj — Teksiloj — Kudroma- 

ŝiuoi — Pormetia Iranĉihoo — Perfektigitaj 

vinkulturaj maŝinoj : pumpiloj kaj vinberpre-
miloj.

Silkaj Esperantujoj : Flagetoj, skarpoj, kra
vatoj (speciala kalalogo). — Silka portreto de 

D-ro Zamenhof. — Likvoro digestiga Esperan- 

tinc.

NOTO. — Pri ĉiu informpeto, sin turni al la 
Esp. Eksportoficejo per pi sikario kun pagita 

respondo aŭ sendante reskondkuponon.

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 
la plena kolekto de Ia gazeto.

£ 3 S P E H A 2 \ r T O

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 

dum gi estas ankoraŭ havebla po malkara 

prezo.

La luta Kolekto (75 n” j*), afrankite 4 §.
Sin turni alla Administrejo (IO,rue de la 

Bourse, Geneve).

Malnovaj n-oj aldan I Decembro 1908 ne 
estas izole aĉcleblaj.

BOR D E A UX-VIN OJ

finno Emile LAMY,
HORDEA UK (Franclando)

V in o j de  T a b lo . Rugaj kaj Blankaj, per 

barelo aŭ duonbarelo.

V in o j M a l ju n a j .  — Rugaj kaj Blankaj, per 
barelo, duonbarelo, kvaronbarelo, aŭ per 

kesto, diversspeca.

Likvoroj de Vinoj —Alkoholoj— Ĉampanoj.
Sin turni al Sro Arnoux, sola agento, li, 

strato Chaligny, Paris (Franclando). Sendo de 

, specimenoj laŭ peto. Oni korespondas Espe
rante.

OFICIALA DOKUMENTARO
P R I  L A  I"  K O N G R E S O  D E  U. E. A.

Enhavo : Protokoloj de la Kunvenoj. — Rezolucioj. — Paroladoj. — Kolekto de ĉiuj 
raportoj.
Ĉirkaŭ cent paiĵoj de teksto! Neseca al ĉiuj Esperantianoj, speciale Delegitoj, Konsuloj, k. a

Prezo : 0,50 & (Afrankite)

Ricevebla de UNIVERSALA ESPERANTIA LIBREJO, IO, rue de la Bourse, GENtVE (Svisujo)
AVIZO. — Ĉar la nombro de la presitai ekz. estas ne granda, oni eslas petata tuj mendi.

8iBuOTĉKO QŝJjFI50W5 CEMH ESPERA Hfi 5TŬ’
EŭttiHtll .... PROHA

«jrcĵo frana ii. o i vultava* wi.

Okezo ne preteriasiDŭa!
U. E. A. vendas

Malnovajn ESPERANTOJN MARKOJN
(verdaj kun la portreto de D ro Zamenhof, sur

Inna pa porti)

po I § por 250 ekzempleroj

(anstalaŭ 100), afrankite
Rekomendinda propaganddo por niaj Delegitoj

kaj membroj

SA N E C O  estas 'trezoro,
kiun oni konservas facile, 
kiam oni havas bonan sto
makon. Skribu : 6, rue du 
Helder, Paris.

3.000 membroj
EN

FREMDAJ LANDOJ

Jara Kotizajo

i dolaroj (4 §)

Membroj havas 
la jena jn  

profitojn :

Ricevi inform ojn 
el ĉiu j landoj

Konatigi an taŭ  ol 
forveturi 
eksterlandon

C H A R T E R E D  A.-D. - 1900

Sinjorinoj
Sinjoroj

estas akcentataj 
por membreco 

Prospektoj 
kontraŭ a fra n k pago

{senpage al la skeptikuloj)
Adresu leterojn kaj 

m onon  al

S e k re ta r io  de C . C . C.

Korespondi en fremdaj 

lingvoj

In lcrŝanĝi revuojn , poSt- 

karto jn , postmarkojn

f«tografnjojon,plantaJojn 

insektojn, k. t. p.

Miiwauke, Wisconsin, U. S. A.

Prezo 
7S cta

IO ekz 
Sm. 2.70

5HERL0CH HOLMES E!! VM 
DE Li) HISPANA IROKO.

Vojo por aligi. — I. Skribu vian nomon 
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rencoj. —  2. Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. — 3 Konigu Ia temon pri kiu vi deziras 
korespondi. —  4. Sendu Ia kotizajon (4 £) per 
ĉeko aŭ poŝtmandato. Via nomo estos enskribata
kaj vi ricevo» c iu jn  pupeto jn  kaj a», et
Troi t er kun la plena listo de rnembroj.

HOTELO
LOIJIS-LE-GRAND

2, rue Louis-Le-Grand, Paris.

Ku belego loko, inter la Hue de la 
Paix kaj Avenue cle 1’Opĉra. Moderaj
Prezoj. Oni parolas en Esperanto. 
English Spokon. Man sprichl I)<
Se habla Espanol.

MEDIZINISCHE LICHT- 

ĥ HERZ- u. NERVE!!- Heiians tal t-Kurace i o
por lum kuracado 
por m alsanoj iie l'koro  
kaj iie l'ne rvo j.

voi mais : ROTES KREUZ antaŭe : RUGA KRUCO

5 1 Liiisenstrasse B E R L I N  N W .  6  Telefono III, 3 185
S e k c io  p e r  lu m k u ra c a d o

Elektra lumo kun elektrodoj de 

karbo, fero, hidrargo. Lumo de Roent

gen. Radiado d’Arsonval kaj de Oudin 

kontraŭ artrito, reumatismo, neŭralgio, 
iŝialgio, furonkulozo, diabeto, k. t. p.

R a d ia d o  k a j fo to g ra fa d o  lati 
R o e n tg e n

S ekc io  p o r  m a ls a n o j de 1’k o ro  k a j de PnervoJ

Esploroj per radioj de Roentgen ka; 
konstatado de Tagado de 1’koro. Uano; 
kun karbacido kaj ŝprucbanoj kun pin- 
burĝonoj. Elektraj lianoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
masago k. t. p.

L a  k u ra c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  re s tadon  
en B ad  N auhe im

Prospekto Iau deziro k u r a c a d o  a m b u l a n t e .  j ) u  kuracistoj Direktoro :
---------------------------------------- O N I  P A R O L A S  E S P E R A N T E .  ------------------------------- D r .  B R E I G E R

Jus APERIS ;

La Verko de Zamenhof
Parolado de H. HODLER, Vicprezidanto de U. E. A.

I ekz. afr. 8 SJ. ; 3 ekz. 22 Sd. ; 12 ekz. 72 Sd. ; 24 ekz. —  § 1.20

U N IV E  A S A L A  E S P E R A N T I A
IO, rue de la Bourse, GENEVE (Svisujo)

L I B R E J O

so 

Jara sukceso!
OSIJEKA VIZAGPOM&DO Ui

OSIJEKA SALVATOR-SAPO

.O

forigas ŝprucniakulojn, kaj ĉian malpurajon de I’vizago

IV lQ lJal» a  s o l e  n u r  e n  l a  S a l v a t o *  a p o t e k o
U

f (Essegg)

i/

I vazeto da osijeka vizaĝpomado kostas po 70 heleroj kaj po I 
Krono (I Krono j= 100b. ='i2 spesdekoj); I peco da Salvator-sapo 
I K/Unu vazeto da mansmiraĵo I K. 20 h. Lvona pudro, malgranda 
skatolo I K. granda skatolo 2 K. Tiuj ĉi rimedoj ne havas doma- 
gajn konsi staj oj n kaj lulege respondas al Ia regularo de Ia alta re
gistaro.

Li/*

KIALI E S T A S UZOTA JiVH

“ iai IRASV DA-KREIVI O ” ?
Ĉar Miranda-Kremo estas perfekte nedomaĝa, ĉar per « Mi

randa-Kremo » oni atingas idealan belecon, ĉar Miranda-

randa » Aremo rustas i unu skatolo da « Miranda 
pudro » (trikolora) I K. unu peco da « Miranda » sapo 70 h’

Ricevebla de Ia produktanto J.-C. DIENES, post Osijek, supera urbo, de kie mendoj per
poŝipaĝo tuj efektivigas

La korespondado kun la Salvator-Apoteko, de J.-C. Dienes estas ankaŭ en lalio 
Esperanto krom la lingvoj germana, angla, franca, itala, latina, kroata, serba, aliaj sla 
lingvoj kaj la magyara.

La korespondanto de firmo J.-C. Dienes estas Drag. Mirko Kaniĉar, Delegito U. E. A.

Friedrich Ader, Dresden (SaRSlijO)
Z A H N S G A S S E  Vi, H AN  S A U  AUS

E s p e r a n t is t a  E ld o n e jo  : E s p e r a n t is t a  L ib r e jo  

E s p e r a n t i s t a  P rese jo  : A r t is t a  P rese jo

Atentu ! La men
dojn rni nur povas 
plenumi kontraŭ an- 
taŭsendo aŭ pago- 
ftarĝo de la mono Je 
antaŭpngo nii petas 
aldoni 5 % de la su
mo |»or miaj send
atoj.

Laŭ metoda, detala Lernelibro de Esperanto, verkita
de Karl Schonlierr, intruisto. 7a eldono........................§ 0.88

Lexikon deutscher Redensarten, ellaborita kai en 
Esperanton tradukita de rektoro Willi, Velten kaj R.
Richter. Brodurita ̂  1.25 bele bindita........................ i.tfO

Malgranda kantareto (kun notoj)............................. o.25
Dr. Zamenhof̂  Tabelle der F6rmworter, verkita

de rektoro Wilh. Velten . . . ........................ q gQ
Sigelmarkoj kun la portreto de D-ro Zamenhof, sur

luksa papero. IUO ekz. .•....................... i 0.5£>


